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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, 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. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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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  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
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. Rekompensata za „nieudany” urlop 

Okres wakacyjny to czas, w którym zdecydowanie więcej podróżujemy, co często wiąże się z różnymi 

nieprzewidzianymi sytuacjami dotyczącymi przelotu/przejazdu/bagażu, miejsc noclegowych itp. 

W niniejszym artykule zostanie omówione kilka oraz wynikające z nich uprawnienia konsumentów. 

Aby uzyskać rekompensatę za „nieudany” urlop należy pamiętać, iż w procesie reklamacji 

istotne jest posiadanie jak największej ilości dowodów. Niezależnie od tego czy korzystamy z usług 

biura podróży, czy też poruszamy się własnym środkiem transportu i sami dbamy o nocleg, warto jest 

zabezpieczyć się np. robiąc zdjęcia, nagrania, zbierając paragony. Tego rodzaju dowody posłużą 

w przyszłości udowodnieniu i uwiarygodnieniu, że dana firma nie wywiązała się należycie z umowy 

bądź też po prostu chciała nas „naciągnąć”.  

Reklamacja uszkodzonego bagażu 

Jednym z problemów, jakie mogą wydarzyć się podczas wakacji, jest uszkodzenie lub 

zgubienie walizki przez firmę organizującą przelot podczas podróży lotniczej. Eksperci z Europejskiego 

Centrum Konsumenckiego (ECK) działającego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

radzą, że najlepszą formą zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji (m.in. 

długotrwałym sporem z linią lotniczą) jest zrobienie zdjęcia spakowanej, ale otwartej walizki przed 

wylotem. Wówczas w przypadku jej zaginięcia łatwiej będzie udowodnić, jakie rzeczy znajdowały się 

w środku, szczególną uwagę powinno się zwrócić na cenniejsze rzeczy. W sytuacji, gdy podczas 

odbierania bagażu z taśmy z hali przylotów podróżny zauważy oderwaną rączkę, wgniecenia lub inne 

uszkodzenie walizki, dobrze jest zrobić zdjęcie w taki sposób, aby było widać, że jest wykonane na 

terenie lotniska. 

Odwołane, opóźnione loty 

Jednym z podstawowych obowiązków linii lotniczych jest punktualne dowiezienie pasażerów 

do celu podróży. Jeżeli jednak lot zostanie odwołany, przewoźnik jest zmuszony nie tylko zapewnić 

opiekę nad pasażerami, ale także wypłacić odszkodowanie.  

Prawa pasażerów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004. Dzięki tym regulacjom, pasażer uzyskał ochronę 

w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu, niewpuszczenia na pokład samolotu czy zagubienia 

bagażu. 

Należy podkreślić, iż pasażerowie mają prawo do otrzymania odszkodowania za opóźniony 

i odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład. Podróżni mogą otrzymać zwrot pełnej ceny biletu 

w przypadku odwołania lotu, mają także prawo do zmiany planu podróży. W sytuacji, gdy lot będzie 

opóźniony powyżej 5 godzin, pasażer może zrezygnować z podróży z pełnym zwrotem kosztów biletu. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż odszkodowanie nie przysługuje jeżeli odwołanie lub 

opóźnienie lotu jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których przewoźnik nie mógł 

uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków oraz w sytuacji, gdy pasażer został 

poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu w terminie 

krótszym i zaproponowano mu alternatywne połączenie na zasadach określonych właściwymi 

przepisami. 
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Reklamację w pierwszej kolejności należy złożyć w u przewoźnika, który wykonywał dany rejs. 

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni pasażerowi przysługuje prawo do złożenia wniosku 

o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Praw Pasażerów oraz dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej. Dokumenty do Rzecznika Praw Pasażerów należy złożyć przed upływem 

12 miesięcy od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, gdyż po 

tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.  

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej przyznaje pasażerom prawo do odszkodowania 

w przypadku opóźnionego lotu. W takiej sytuacji można się starać nawet o 600 euro odszkodowania. 

Należy jednak wiedzieć, że przepisy wyraźnie wskazują, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby 

móc starać się o odszkodowanie. Dodatkowo należy podkreślić, że rozporządzenie ma ograniczony 

zakres terytorialny. W konsekwencji przepisy będą miały zastosowanie do lotów: 

1) które odbywają się na obszarze Unii Europejskiej – bez względu na to czy przewoźnik jest 

z UE, czy z państwa trzeciego; 

2) które zaczynają się na obszarze Unii i kończy w państwie spoza Unii – bez względu na to czy 

przewoźnik jest z UE ; 

3) które zaczynają się poza Unią Europejską i kończą się w Unii – jeśli obsługuje go unijny 

przewoźnik. 

Błędem jest zatem myślenie, że rozporządzenie unijne ma zastosowanie tylko do lotów, które 

odbywają się na terenie Unii Europejskiej. Odszkodowanie przysługuje także w sytuacji, jeśli lot 

rozpoczynał się w UE, ale kończył się w państwie spoza Unii. Dodatkowo odszkodowanie będzie 

przysługiwało również, gdy lot rozpoczynał się poza Unią Europejską, a kończył się w UE – jeśli był 

obsługiwany przez unijnego przewoźnika. 

Opóźnienie rozumiane jest jako przylot do miejsca docelowego w godzinie późniejszej, niż 

planowano. Oznacza to, że jeśli lot z opóźnieniem wystartował, ale trasa została nadrobiona podczas 

drogi, to opóźnienia de facto nie ma. 

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od tego, jak długa była trasa lotu oraz od tego, ile 

wynosiło opóźnienie. Jeśli lot odbywał się na terytorium Unii Europejskiej, to odszkodowanie będzie 

wynosiło 250 euro, jeśli do opóźnienia doszło na trasie nie dłuższej niż 1500 km. W przypadku trasy, 

która wynosiła ponad 1500 km, pasażer może starać się o 400 euro odszkodowania. W przypadku 

trasy poza UE, odszkodowanie będzie wynosiło 400 euro, jeśli lot odbywał się na trasie wynoszącej od 

1500 km do 3500 km. Loty poza UE kwalifikują się na 400 euro lub 600 euro odszkodowania – 

w zależności od długości trasy. Jeśli opóźnienie odbyło się na trasie od 1500 km do 3500 km, pasażer 

może starać się o 400 euro odszkodowania, natomiast w przypadku opóźnienia na trasie powyżej 

3500 km, pasażer może wystąpić o 600 euro. 

Inna rekompensata za opóźniony lot 

Prawo do odszkodowania nie jest jedyną rekompensatą, która przysługuje w przypadku 

opóźnienia lotu. Jak już zostało wcześniej wskazane, pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu 

pełnego kosztu biletu, jeśli opóźnienie trwało powyżej 5 godzin. Ponadto przewoźnik powinien 

zapewnić pasażerom stosowną opiekę. Przewoźnik powinien zadbać przede wszystkim o to, aby 

pasażerowie mieli zapewnione jedzenie i napoje – w ilości stosownej do czasu oczekiwania. 

Dodatkowo, jeśli zachodzi konieczność noclegu, przewoźnik powinien go zapewnić pasażerom. 
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W zakresie obowiązków przewoźnika pozostaje również przetransportowanie pasażerów do 

ewentualnego miejsca noclegu. Co ciekawe, pasażer powinien mieć ponadto zapewnioną możliwość 

skorzystania z 2 rozmów telefonicznych, wysłania faxu lub maila. 

Warto podkreślić również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia, przewoźnik zapewniając 

opiekę, powinien w szczególności zwrócić uwagę na potrzeby osób, które mają ograniczoną 

możliwość poruszania się, a także osób im towarzyszących. Szczególną opieką powinny zostać 

otoczone również dzieci, które podróżują bez dorosłych opiekunów. 

Pasażerowie powinni być przede wszystkim świadomi, że przysługuje im prawo do informacji. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, przewoźnik lotniczy powinien spełnić obowiązek 

informacyjny, jeśli opóźnienie trwa powyżej 2 godzin. W związku z tym, pasażerowie powinni 

otrzymać nie tylko informacje na temat przyczyn opóźnienia i ewentualnego czasu trwania 

opóźnienia, ale również powinni zostać poinformowani o przysługujących im prawach – w tym 

o prawie do odszkodowania. Co ważne, przewoźnik ma także obowiązek poinformowania 

o przysługujących pasażerowi prawach, przysługujących w sytuacji opóźnienia czy odwołania lotu, 

często jednak zdarza się, że obowiązek ten nie jest wypełniany. Dlatego też należy zadbać 

o zachowanie dokumentów związanych z rezerwacją biletu, udokumentowanie dokładnej godziny 

przylotu, aby nie było wątpliwości co do tego, czy prawo do odszkodowania w ogóle przysługuje. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE, pasażerowie nie muszą przedstawiać dowodu w postaci karty pokładowej, 

aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot. Jak widać, linia orzecznicza zmierza więc w kierunku 

ochrony praw pasażerów. Podkreślić należy, że orzecznictwo TSUE jest wiążące dla krajów należących 

do Unii. 

Kiedy pozwać linię lotniczą 

W przypadku, kiedy linia nie chce zapłacić nam odszkodowania, pasażer może przewoźnika 

pozwać. Jeśli opóźniony lot spełnia przesłanki z rozporządzenia, pasażer może starać się 

o odszkodowanie przed sądem. Pasażer, jako osoba poszkodowana, ma prawo wybrać sąd, do 

którego złoży pozew. Pozew można złożyć do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu lub 

przylotu. Roszczenia pasażera przedawniają się po roku od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie. 

Oznacza to, że jeśli pasażer pozwie linię lotniczą o odszkodowanie po upływie tego czasu, to 

przewoźnik może się skutecznie uchylić od spełnienia roszczenia.   

Spóźniony pociąg 

Z odszkodowania mogą skorzystać nie tylko pasażerowie którzy wybrali transport lotniczy. 

Takie prawo przysługuje również podróżującym pociągiem. Pasażerowie przemieszczający się 

pociągiem dalekobieżnym w przypadku opóźnienia są uprawnieni do otrzymania odszkodowania 

w wysokości 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu – w zależności od wielkości opóźnienia. Osoby 

podróżujące innym rodzajem pociągów niż dalekobieżne również mają możliwość złożenia reklamacji 

z powodu opóźnienia. Odszkodowania można dochodzić na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

Reklamacja noclegu w trakcie wakacji 

 Kiedy już uda się dotrzeć do wymarzonej destynacji, mogą pojawić się inne problemy np. 

dotyczące zakwaterowania. Reklamacje można np. składać, jeżeli standard pokoju hotelowego 

odbiega od tego zamieszczonego w ofercie – dłuższa odległość od plaży niż przedstawiona, 4 zamiast 

5 gwiazdek czy niedziałająca klimatyzacja. W takim przypadku także warto być czujnym 

i zapobiegliwym, poprzez chociażby sfotografowanie oferty, na którą decydujemy się podczas 
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rezerwowania wakacji, ponieważ pośrednik lub hotel może ją zmienić. Natomiast potwierdzenie, 

które przesłane zostanie e-mailem, może nie zawierać szczegółowych warunków pobytu. Reklamacje 

składa się do biura podróży, innego organizatora wycieczki, działu reklamacji lub agenta, który 

sprzedał daną usługę. W treści dokumentu należy wskazać, jakiej kwoty odszkodowania się oczekuje. 

W jej określeniu może pomóc Tabela Frankfurcka, która, chociaż nie stanowi oficjalnego dokumentu, 

jest stosowana przez branżę. 

 Jeżeli zaś wynajmujemy pokój od osoby prywatnej lub przedsiębiorcy –nie korzystając z usług 

biura podróżnego lub innego organizatora, tylko planując letni wyjazd "na własną rękę" – również 

można składać reklamację. Należy skierować ją bezpośrednio do osoby, od której był wynajmowany 

nocleg lub do działu reklamacji. W ramach reklamacji podróżni mogą żądać zwrotu określonej sumy 

pieniędzy, zniżki na kolejny pobyt lub vouchera.  

Prawidłowo napisana reklamacja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, 

zaczynając od imienia i nazwiska, adresu, telefonu komórkowego wnioskodawcy oraz danych 

organizatora wypoczynku, numeru, daty i przedmiotu umowy, przez opis konkretnych wad podczas 

wakacji, a kończąc na dowodach (np. w postaci zdjęć, zrzutów ekranu, czy rachunków za usługi, które 

miały być bezpłatne). W reklamacji powinna znaleźć się także informacja o wysokości żądanej kwoty 

odszkodowania oraz numer rachunku bankowego. 

Wynajem samochodu na wakacje 

Wynajem pojazdu również może przysporzyć kłopotów podczas urlopu. Eksperci podkreślają, 

że niebagatelne znaczenie ma w takim przypadku dokumentacja fotograficzna, która posłuży jako 

dowód. Niezbędne jest wykonanie zdjęć: 

1) wszystkim usterkom auta – tj. zarysowaniom, wgnieceniom (i wpisanie ich dodatkowo do 

umowy lub protokołu, który podpisywany jest podczas odbioru), 

2) licznikowi przed odbiorem, 

3) wskaźnikowi paliwa przed odbiorem, 

4) licznikowi po odbiorze, 

5) wskaźnikowi paliwa po odbiorze, 

6) autu po odbiorze, 

7) protokołowi zdawczo-odbiorczemu. 

Warto zachować także protokół zdawczo-odbiorczy w papierowej wersji, jeżeli tylko jest taka 

możliwość. 

Podsumowując w przypadku nieprzewidzianych sytuacji związanych z podróżowaniem, warto 

zasięgnąć informacji czy nie zostały spełnione przesłanki uprawniające do ww. świadczeń. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/doradca obywatelski/mediator 
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3. Sprzedaż nieruchomości uzyskanej w darowiźnie lub odziedziczonej 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości: 

Część osób decyduje się na sprzedaż odziedziczonej (lub nabytej w drodze darowizny) 

nieruchomości. W takiej sytuacji powstaje pytanie czy istnieje sposób na uniknięcie płacenia podatku 

dochodowego od sprzedaży nieruchomości. 

Podatek dochodowy a sprzedaż nieruchomości: 

Co do zasady dd dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości trzeba zapłacić podatek 

dochodowy. Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu. Ustala się go w ten sposób, że od 

uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przychodu (ceny) odejmuje się koszty poniesione w związku 

ze sprzedażą (np. opłaty notarialne) oraz koszty uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodu 

są np. udokumentowane koszty nabycia nieruchomości, koszty związane z wybudowaniem budynku. 

Jeśli więc ktoś sprzedaje nieruchomość za cenę równą lub niższą cenie, za jaką sam ją kupił, to 

podatku dochodowego nie zapłaci - bo nie będzie dochodu do opodatkowania (nie “zarobi” na 

transakcji). 

Co jeśli sprzedawana jest nieruchomość nabyta w drodze spadku (czyli w praktyce nabyta “za 

darmo”)? Spadkobierca nie kupił ani nie wybudował nieruchomości, nie ma więc kosztów, które 

mógłby odliczyć od przychodu. Może od przychodu odliczyć tylko (na zasadach określonych 

w ustawie) zapłacony podatek od spadku oraz koszty związane ze sprzedażą (np. opłaty notarialne). 

Ma jednak szanse na uniknięcie podatku. 

Sprzedaż po 5 latach bez podatku: 

Żeby uniknąć płacenia podatku dochodowego po tym, jak nastąpiła sprzedaż odziedziczonej 

nieruchomości, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki: 

1) sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę; 

2) sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. 

Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c oraz art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości po śmierci małżonka: 

W większości małżeństw w Polsce obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, 

że co do zasady majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa, stanowiący dorobek obojga 

małżonków, stanowi ich wspólną własność. 

Po śmierci jednego z małżonków, niepodzielny dotąd majątek wspólny przekształca się 

w majątek w częściach ułamkowych. Połowa pozostaje własnością pozostałego przy życiu małżonka. 

Druga połowa wchodzi do spadku i podlega dziedziczeniu. To, komu i w jakim udziale przypadnie 

spadek, zależy od wielu czynników (np. czy spadkodawca pozostawił testament, czy miał dzieci). Jeśli 
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jedynym spadkobiercą był małżonek - to jemu przypadnie cały spadek. Wówczas należy rozważyć 

kwestie podatku.  

Korzystna interpretacja Ministra Finansów: 

Korzystną dla podatników interpretację przepisów prawa podatkowego wydał Minister 

Finansów (interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r., sygn. DD2.8201.3.2017.KBF). Dotyczy ona sytuacji, 

gdy sprzedaż odziedziczonej nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat od śmierci 

małżonka.  

Wynika z niej, że jeśli nieruchomość wchodziła do majątku wspólnego małżonków i jeden 

z nich zmarł, to dla ustalenia, jak szybko można bez płacenia podatku dochodowego sprzedać 

odziedziczony udział w nieruchomości, nie decyduje moment śmierci małżonka. Pięcioletni termin 

należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku 

wspólnego małżonków. Jeśli pięć lat upłynęło - podatku nie będzie. Jeśli nie upłynął, to sprzedaż 

odziedziczonej nieruchomości będzie podlegać podatkowi PIT. 

Interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której 

wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie 

można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej 

trwania. 

Zmiana przepisów od 2019 r. 

Do 2019 r. spadkobiercy, aby uniknąć opodatkowania musieli poczekać ze sprzedażą 

nieruchomości 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez nich 

nieruchomości. Jeśli zaś spadkobiercy sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat, to mogli 

skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży, w określonym 

terminie wydatkowali na własne cele mieszkaniowe (o czym będzie mowa poniżej). 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Część zmian jest korzystna dla podatników i pozwala na sprzedaż nieruchomości od 

razu po jej nabyciu w spadku, bez obowiązku zapłaty podatku. 

Od 1 stycznia 2019 r. poprawiono sytuację nie tylko osób, które odziedziczyły nieruchomość 

po małżonku, ale wszystkich spadkobierców. W nowych przepisach doprecyzowano w jaki sposób 

należy liczyć pięcioletni okres od nabycia lub wybudowania nieruchomości. Okres ten liczy się od 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub 

nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Nie ma więc już znaczenia data nabycia spadku 

(data śmierci spadkodawcy).  

Powyższe zasady dotyczą odpłatnego zbycia: 

1) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz 

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

3) prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

Dzięki korzystnej dla spadkobierców zmianie w ustawie i wcześniejszej interpretacji 

podatkowej Ministra Finansów, łatwiej uniknąć podatku dochodowego po tym, jak nastąpiła sprzedaż 
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odziedziczonej nieruchomości. Ponieważ 5-letni termin, po upływie którego podatku nie trzeba już 

płacić jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę, 

a nie od końca roku, w którym spadkodawca zmarł, powoduje, że bardzo wielu spadkobierców będzie 

mogło zbyć nieruchomość znacznie szybciej bez konieczności zapłaty podatku, gdyż przeważnie 

spadkodawca był właścicielem nieruchomości znaczny okres, co po jego doliczeniu  do okresu 

posiadania spadkobiercy spowoduje, że ww. termin bardzo łatwo przekroczyć. 

Sprzedaż nieruchomości uzyskanej w darowiźnie: 

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku otrzymania nieruchomości w drodze 

darowizny. 

Utarło się (głównie z powodu brzmienia starych przepisów), że od otrzymania darowizny 

nieruchomości do momentu jej sprzedaży musi minąć 5 lat. Nie jest to jednak zawsze konieczne. 

O ile w przypadku darowizny nie ma możliwości doliczenia czasu w jakim nieruchomość była 

własnością darczyńcy, w dalszym ciągu istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku dochodowego. 

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn: 

Obowiązujące przepisy pozwalają na zwolnienie od podatku dochodowego dochodu 

uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, jeżeli sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 

lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, jeżeli w ciągu 3 lat od zbycia 

nieruchomości  

Co istotne, powyższa regulacja odnosi się również do spadkobierców, którzy zbyli 

nieruchomość przed upływem 5 letniego terminu (gdyż np. nie mogli doliczyć do ww. terminu od 

dnia nabycia przez spadkodawcę.) 

Aktualna treść przepisów (od dnia 1 stycznia 2019 r.) doprecyzowuje, że w przypadku 

wydatków poniesionych na: 

1) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na 

nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, 

2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału 

w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie, 

3) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa 

użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również 

z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału 

w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli 

w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod 

budowę budynku mieszkalnego, 

uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu 

(3 lat) nastąpiło nabycie ww. własności rzeczy lub praw w związku z którymi podatnik 

ponosił wydatki na nabycie. 
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Kolejnym rozwiązaniem, które obowiązuje od tego 2019 r., jest umożliwienie zaliczania do wydatków 

na własne cele mieszkaniowe również wydatków na: 

1) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

2) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego 

pomieszczenia niemieszkalnego, 

poniesionych jeszcze zanim podatnik stanie się właścicielem lokalu (budynku). 

Warunkiem będzie jednak, by podatnik stał się właścicielem przed upływem terminu 

3 lat. 

Na koniec należy dodać, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na 

spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, 

zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

 

Inaczej sprawa się ma się ze zwolnieniem z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Zwolnienie to dotyczy albo osób nie objętych zwolnieniem zupełnym (np. teściów) lub darowizn 

nieruchomości udzielonych przed 1.1. 2007r. Warto pamiętać o tym, że dotyczy ono wyłącznie 

nieruchomości oraz zawiera ograniczenia co do: 

- ich wielkości, 

- posiadania innych nieruchomości. 

Jednym z warunków zwolnienia jest posiadanie i zameldowanie się w nieruchomości przez co 

najmniej 5 lat od daty jej otrzymania. Jeśli obdarowany (lub spadkobierca) sprzeda nieruchomość 

przed upływem tego czasu będzie musiał zapłacić podatek. 

Wyjątki od tego obowiązku: 

1) zbycie udziału we własności mieszkania / domu na rzecz innego obdarowanego lub 

spadkodawcy (np. w celu zniesienia współwłasności) 

2) zbycia lokalu z powodu: konieczności zmiany warunków (np. sprzedaż kawalerki po ślubie 

i narodzinach dzieci) lub konieczności zmiany miejsca zamieszkania (np. rozpoczęcie pracy 

w odległym mieście)o ile cały dochód z tytułu zbycia zostanie w ciągu 2 lat przeznaczony na: 

- nabycie innego budynku, lub lokalu (lub udziału w nim) 

- budowę innego budynku, lub lokalu 

Korzystając z zupełnego zwolnienia – wraz ze spełnieniem wszystkich obowiązków – nie 

musimy się przejmować 5 letnią karencją. W przypadku zwolnienia z art. 16 również – jeśli jednak 

spełnimy określone warunki. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

 Radca Prawny/doradca obywatelski/mediator 
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