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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsca świadczenia pomocy: 

I punkt - Urząd Miejski w Tyszowcach 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

Wtorek 08:30 - 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

Środa 

08:00- 12:00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

8.30-12.30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

czwartek x x 

Piątek 13:00 - 17:00 x 

   II punkt - Urząd Gminy w Telatynie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 09.00-13.00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Wtorek 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Środa 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

czwartek 8.30-12.30 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Piątek x x 
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III punkt - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Wtorek x x 

Środa x x 

czwartek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Piątek x x 

 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest on-line  https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-

prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online   

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

 

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
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Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze 

względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu 

ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem 

– może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Przyjęcie i odrzucenie spadku – prawne konsekwencje 

Sytuacja, w której należymy do grona spadkobierców powołanych z mocy ustawy bądź powołanych 

na mocy testamentu, nie musi skutkować nabyciem spadku. Należy zdać sobie sprawę, że z chwilą 

jego otwarcia (z chwilą śmierci spadkodawcy) spadek nabywany zostaje jedynie warunkowo. Od tego 

momentu natomiast spadkodawca ma sześć miesięcy, aby zdecydować się na przyjęcie bądź 

odrzucenie spadku (masy spadkowej). Do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest 

potrzebne żadne działanie ze strony spadkobiercy, w tym wypadku milczenie oznacza zgodę na 

dziedziczenie. Sytuacja ma się inaczej, kiedy osoba powołana do dziedziczenia decyduje się na 

przyjęcie wprost lub na odrzucenie spadku. Niezbędne jest wtedy złożenie przez taką osobę 

oświadczenia woli w sądzie lub w kancelarii notarialnej. 

 

Przyjęcie spadku 

Jak zostało wspomniane na początku artykułu, w chwili śmierci spadkodawcy następuje sukcesja 

uniwersalna, tj. przejście wszystkich praw i obowiązków zmarłego na jego spadkobierców. Jednakże 

to dziedziczenie ma charakter prowizoryczny i tymczasowy. Definitywne nabycie spadku następuje 

dopiero wraz z upływem sześciomiesięcznego terminu bądź ze złożeniem przez spadkobiercę 

odpowiedniego oświadczenia woli. 

Kodeks cywilny w art. 1012 daje spadkobiercy zasadniczo trzy możliwości. Może on przyjąć spadek 

bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy, tj. proste przyjęcie spadku, może przyjąć 

go z ograniczeniem wspomnianej odpowiedzialności, tj. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza, bądź może go odrzucić. 

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza 

Obecnie w polskim porządku prawnym zasadniczym sposobem dziedziczenia jest tzw. dziedziczenie 

z dobrodziejstwem inwentarza. Aby z niego skorzystać, nie ma potrzeby składania oświadczenia woli 

w sądzie lub u notariusza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie 

odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku. Oznacza to, 

że w przypadku posiadania przez spadkodawcę długów przekraczających wartość jego aktywów, 

zobowiązania te zostaną spłacone do wartości otrzymanego spadku. Spadkobierca nie ma wtedy 

obowiązku pokrywania ich ze swojego majątku. 

 

Przyjęcie spadku wprost 

Przyjęcie spadku wprost oznacza natomiast, że spadkobierca przyjmuje go bez żadnych ograniczeń. 

Dziedziczy on więc zarówno całość aktywów (majątku), jak i pasywów (długów) spadkodawcy. Trzeba 

mieć na uwadze, że w przypadku tego rodzaju przyjęcia spadku osoba do niego powołana za wszelkie 

długi spadkowe odpowiada całym swoim majątkiem (również majątkiem prywatnym). Wydawać by 

się więc mogło, że złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost ma swoje uzasadnienie jedynie 

w sytuacji, kiedy spadkobierca ma pewność, że spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych 
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długów. W omawianym rodzaju przyjęcia spadku potrzebne jest złożenie stosownego oświadczenia 

woli, które trzeba przedstawić w sądzie lub u notariusza w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym 

spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, najwcześniej więc od dnia otwarcia spadku. 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków 

prawnych. 

 

Odrzucenie spadku 

Do odrzucenia spadku dochodzi najczęściej w sytuacji licznych długów, które pozostawił po sobie 

spadkodawca. Kiedy wiemy, że majątek, który mamy dziedziczyć, jest mniejszy, niż pozostawione 

przez spadkodawcę długi, bądź też nie mamy pewności co do ogólnej wartości zadłużenia 

spadkowego – wówczas warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.  Złożyć oświadczenie 

o odrzucenie spadku może każdy, zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy, nieistotny 

jest przy tym powód takiego odrzucenia. Należy pamiętać przy tym, że za osoby nieposiadające 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie musi złożyć ich opiekun ustawowy, po uzyskaniu 

zgody sądu opiekuńczego. Dodatkowo spadkobierca powołany do spadku jednocześnie z mocy 

testamentu i z mocy ustawy, może spadek testamentowy odrzucić, a przyjąć go jako spadkobierca 

ustawowy. Taki zabieg jest często stosowany, jeżeli testament jest obwarowany wieloma warunkami 

i poleceniami. 

 

Termin złożenia oświadczenia woli i skutki uchybienia terminowi 

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia 

otwarcia spadku w przypadku spadkobierców ustawowych oraz od dnia ogłoszenia testamentu w 

przypadku spadkobierców testamentowych. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone 

po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

 

Przyjęcie i odrzucenie spadku – podsumowanie 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku otwarcia spadku spadkobiercy mają co do zasady trzy 

możliwości zachowania się wobec przysługującej im masy spadkowej. Mogą oni przyjąć spadek 

wprost, przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza lub też mogą spadek odrzucić. Zasadą jest, że 

w przypadku biernej postawy spadkobiercy, tj. niezłożenia oświadczenia co do przyjęcia lub 

odrzucenia spadku – spadek zostaje dziedziczony z dobrodziejstwem inwentarza. Przed podjęciem 

decyzji należy się dobrze zastanowić, jakie skutki dla spadkobiercy będzie miało każde ze 

wspomnianych oświadczeń. Na szczęście termin na decyzję jest dosyć długi, gdyż wynosi aż 6 

miesięcy. Przy tym pamiętać trzeba, że termin ten upływa nawet pomimo ustalenia terminu 

rozprawy sądowej, dlatego też opcją bezpieczniejszą (lecz bardziej kosztowną) jest złożenie 

oświadczenia u notariusza. 

 

     Autor: Krzysztof Nowosad– radca prawny 
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3. Dzierżawa gruntu a zasiedzenie 

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się 

oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, 

a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Natomiast art. 172 

kodeksu cywilnego stanowi, że posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa 

własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, 

chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, albowiem wówczas taki posiadacz nabywa jej własność po 

upływie lat trzydziestu. Czy długoletnia dzierżawa może prowadzić do zasiedzenia dzierżawionej 

nieruchomości?? Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że nie ma prawnej możliwości, ażeby 

pozostawanie w stosunku dzierżawy nawet przez 30 lub więcej lat uprawniało do nabycia prawa 

własności przez zasiedzenie. Kluczową kwestią jest tutaj wyjaśnienie pojęcia posiadacza samoistnego. 

Należy wiedzieć, że nie każde posiadanie jest posiadaniem samoistnym. Zgodnie z art. 336 k.c. 

posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), 

jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne 

prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Co bardzo 

istotne, oddanie rzeczy we władanie innej osobie – posiadaczowi zależnemu – nie wyłącza posiadania 

samoistnego. Mówi o tym wprost przepis art. 337 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż posiadacz 

samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne. Dzierżawca 

jest niezaprzeczalnie posiadaczem zależnym. 

Zatem jak z powyższego wynika dzierżawca obejmujący grunty od właściciela staje się ich 

posiadaczem zależnym, zaś posiadanie zależne nie może prowadzić do zasiedzenia. Innymi słowy, 

żeby nabyć nieruchomość przez zasiedzenie należy posiadać ją co najmniej 20 lat (przy dobrej wierze) 

lub 30 lat (zła wiara) jako posiadacz samoistny, a więc taki, który zachowuje się w stosunku do niej jak 

właściciel. Można wskazać, że posiadacz zachowuje się jak właściciel wówczas, gdy nie płaci za 

posiadanie nieruchomości żadnego czynszu dzierżawnego czy też nie uiszcza z tego tytułu żadnych 

świadczeń na rzecz "prawowitego" właściciela, a jedynie płaci za nią np. podatek i to pod warunkiem, 

że opłacanie tego podatku nie wynika z zawartej umowy z właścicielem. Jeżeli w trakcie trwania 

długoletniej umowy dzierżawy dzierżawca zaprzestanie płacenia czynszu i będzie uważał, że przez to 

rozpocznie się bieg zasiedzenia, to także będzie w błędzie, albowiem stosunek dzierżawy przez to nie 

ustał, stąd też jego posiadanie nie nabierze od tego momentu charakteru samoistnego. Do 

wygaśnięcia umowy dzierżawy potrzebne jest upłynięcie okresu, na który została zawarta lub 

rozwiązanie jej przez którąkolwiek ze stron albo na mocy ich porozumienia. Samo zaprzestanie 

opłacania czynszu nie wywoła takiego skutku, a spowoduje jedynie, że właściciel będzie miał 

roszczenie o jego zapłatę oraz będzie miał prawo do wcześniejszego wypowiedzenia stosunku 

dzierżawy nawet zawartego na z góry określony czas.  

Reasumując, posiadanie gruntów na mocy zawartej umowy dzierżawy, która nie wygasła, jest 

posiadaniem zależnym, a takie w żaden sposób nie prowadzi do zasiedzenia nieruchomości. 

Posiadacz zależny nie zachowuje się jak właściciel z uwagi na ciążący na nim obowiązek świadczenia 

czegoś w zamian za użytkowane grunty.  

 Autor: Krzysztof Nowosad– radca prawny 


