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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. 

 
Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej 

Dzień tygodnia 
 

Godziny 
 

Miejsce 
 

Poniedziałek 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Wtorek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Środa 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Czwartek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Piątek 08:00-12:00 
Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie 
ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków 

 

Zapisy na wizyty: 

1. Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13 wew. 160 

2. dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej 

porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski 

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, 
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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. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a5

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

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. Jak poprawić błędy w akcie notarialnym – przegląd możliwości 

prawnych 

Niektóre czynności prawne dla swojej ważności wymagają zachowania formy aktu 

notarialnego. Są to przede wszystkim umowy mające na celu przeniesienie własności nieruchomości, 

takie jak np. umowa sprzedaży, zamiany czy umowa darowizny. Celem wprowadzenia tej formy 

czynności prawnej jest zapewnienie aby obrót nieruchomościami dokonywany był w sposób rzetelny 

i profesjonalny. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz działa 

jako osoba zaufania publicznego, a dokonywane przez niego czynności notarialne mają charakter 

dokumentu urzędowego. Dla nieruchomości, co do zasady prowadzone są bowiem księgi wieczyste, 

zaś każda czynność mająca na celu zmianę właściciela, powinna być w nich ujawniona tak aby jej stan 

był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym (aby wpis w księdze wieczystej był aktualny). Ma to na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa przy obrocie nieruchomościami. Notariuszowi, jak każdej osobie 

mogą zdarzać się jednak błędy przy sporządzaniu aktu notarialnego, zaś ich konsekwencje mogą być 

bardzo daleko idące i niekiedy niekorzystne dla strony umowy sporządzonej w formie aktu 

notarialnego. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie przykładowych błędów jakie mogą wystąpić 

przy sporządzaniu aktu notarialnego przez notariusza oraz wskazanie sposobów ich eliminowania.  

 

Na wstępie należy wyjaśnić, że błędy w aktach notarialnych możemy podzielić na oczywiste 

i istotne. Poprzez błędy oczywiste należy rozumieć wszelkiego rodzaju niedokładności, błędy 

pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki niemające wpływu na rzeczywistą treść czynności 

prawnej. Będzie to np. omyłka w imionach, nazwiskach, datach czy numerach PESEL. Istotą 

wszystkich tych błędów jest to, że są one oczywiste, tj. od razu rozpoznawalne i możliwe do 

zauważenia, a wynikają ze zwykłego przeoczenia, są łatwe do wychwycenia, bądź bezpośrednio, bądź 

na podstawie porównania z dokumentami okazanymi przy sporządzeniu aktu notarialnego. 

Przykładem niech będzie wpisanie numeru PESEL innego niż w okazanym dowodzie osobistym czy 

wskazanie, że umowę zawarła „Janina” podczas gdy jej stroną była „Joanna”. Z kolei błędy istotne, to 

błędy merytoryczne a więc te, które mają znaczący wpływ na treść dokumentu o dotyczą samej treści 

czynności prawnej. Najczęściej spotykane istotne błędy w akcie notarialnym dotyczą:  wadliwego 

(błędnego) oznaczenia przedmiotu sprzedaży, np. błąd w oznaczeniu działki (błędny numer księgi 

wieczystej, nieprawidłowa powierzchnia, nieprawidłowe położenie itp.); niewłaściwej reprezentacji 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, niepobrania podatków bądź pobrania ich 

w nienależytej wysokości.  

 

Wszystkie ww. błędy, a więc zarówno oczywiste omyłki pisarskie czy rachunkowe jak i istotne 

błędy możemy naprawić przede wszystkim u notariusza. Nie zawsze jest to jednak możliwe, bowiem 

niekiedy błędy ujawniają się dopiero po wielu latach, przy okazji dokonywania czynności prawnych 

przez następców prawnych stron umowy (spadkobierców), w związku z czym nie można ich więc już 

usunąć u notariusza z powodu śmierci którejś ze stron umowy czy jej niechęci do usunięcia błędu. 

Wówczas możliwe jest wyeliminowanie błędu jedynie na drodze sądowej, poprzez wytoczenie 
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powództwa o o ustalenie treści aktu notarialnego albo o usunięcie niezgodności księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym.  

 

Jeśli chodzi o usuwanie błędów przez samego notariusza, należy wskazać, że zgodnie z art. 80 

§ 4 Prawa o notariacie, wszelkie niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste 

omyłki notariusz może sprostować poprzez spisanie protokołu prostującego. Po dokonaniu 

stosownego sprostowania aktu notarialnego, którego treść znajduje odzwierciedlenie w treści księgi 

wieczystej, do właściwego sądu wieczystoksięgowego można złożyć wniosek o zmianę wpisu. W razie 

gdyby notariusz odmówił sprostowania aktu notarialnego, osoba zainteresowana może żądać 

rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd powszechny. Zgodnie bowiem z art. 83 Prawa o notariacie,  na 

odmowę dokonania czynności notarialnej przysługuje zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze 

względu na siedzibę kancelarii notarialnej. W razie gdy potrzeba sprostowania aktu notarialnego 

ujawnia się po wielu latach a notariusz, który sporządził akt notarialny nie żyje lub nie wykonuje już 

zawodu, można zwrócić się o sprostowanie do innego notariusza, jednak należy mieć na uwadze, że 

wówczas konieczne jest przedłożenie oryginału prostowanego aktu notarialnego (nie wypisu). Warto 

wówczas pamiętać, że w wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej, akty i księgi 

notarialne notariusz, który prowadził tę kancelarię, przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych sądu 

rejonowego właściwego ze względu na jej siedzibę.  

 

Innego rodzaju błędy - błędy istotne a więc takie, które mają wpływ na kwestie merytoryczne 

danego aktu, można wyeliminować u notariusza poprzez zwrócenie się o sporządzenie aneksu do 

umowy głównej. Poprzez aneksowanie umowy można prostować wszystkie te pomyłki, które dotyczą 

bezpośrednio oświadczeń woli stron umowy i których usunięcie doprowadzi do modyfikacji lub 

uzupełnienia poprzednio sporządzonego aktu notarialnego, a więc tak naprawdę do zmiany samej 

treści umowy. Taki tryb wymaga jednak stawiennictwa wszystkich stron umowy. Razem z aneksem 

notariusz na żądanie strony sporządza wniosek do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie 

stosownych zmian w księdze wieczystej. Przykładem błędu, który może być wyeliminowany aneksem 

do umowy jest wadliwe oznaczenie samego przedmiotu umowy, np. błędnie wpisana działka 

ewidencyjna, numer księgi wieczystej, powierzchnia itp. Sprostowanie aktu notarialnego w formie 

aneksu nie zawsze jednak jest możliwe – przykładowo gdy nie żyje jedna za stron umowy lub nie chce 

zawrzeć aneksu. Wówczas jedynym sposobem wyeliminowania błędu jest droga sądowa.  

 

Jak wskazano powyżej, wyeliminowanie błędów w akcie notarialnym na drodze sądowej jest 

możliwe i zasadne wówczas gdy w akcie znajduje się błąd istotny, a nie jest możliwe aneksowanie 

umowy, gdyż jedna ze stron nie może lub nie chce złożyć odpowiedniego oświadczenia woli. 

Przykładowo w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości, jako przedmiot umowy może być 

błędnie wskazana działka o numerze ewidencyjnym 53 (nienależąca do sprzedawcy), podczas gdy 

wolą stron umowy było przeniesienie własności działki o numerze 52 (w rzeczywistości należącej do 

sprzedawcy). Jeżeli któraś ze stron (np. sprzedający) nie chce zawrzeć aneksu do umowy albo nie 

żyje, w związku z czym zawarcie takiego aneksu nie jest możliwe, zaś kupujący lub jego spadkobierca 

jest zainteresowany ustaleniem rzeczywistej treści umowy po to by wyeliminować błędy wpis 
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w księdze wieczystej a następnie sprzedaż nieruchomość, może wystąpić do sądu ze stosownym 

powództwem. 

 

W pierwszej kolejności, powinno być to powództwo o ustalenie oparte na art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym w razie niezgodności 

między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem 

prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem 

nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Powództwo 

o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć 

tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w rozumieniu 

art. 6262 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego czyli właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, 

osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być 

wpisane w księdze wieczystej. Jeżeli wyeliminowanie błędu w powyższym trybie okaże się 

niemożliwe, sposobem jego usunięcia jest wystąpienie z powództwem o ustalenie w oparciu o art. 

189 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie którym, każdy może żądać ustalenia przez sąd 

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W podanym 

wcześniej przykładzie byłoby to powództwo o ustalenie co tak naprawdę było przedmiotem umowy 

sprzedaży (działka 52 a nie działka 53). Wystąpienie z powództwem wiąże się z koniecznością 

udowodnienia przez składającego pozew (powoda) okoliczności wskazujących na wystąpienie błędu 

w akcie notarialnym, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu obowiązującą 

w postępowaniu cywilnym, zgodnie z którą wnoszący powództwo zobowiązany jest udowodnić 

okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, z których wywodzi skutki prawne.  

 

Ponieważ kwestia eliminowania błędów w aktach notarialnych, w szczególności na drodze 

sądowej bywa skomplikowana i nierzadko nastręcza trudności, w razie gdyby powyższy artykuł nie 

dawał odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy 

prawnej w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Powiecie 

krasnostawskim.  

 

Autor: Katarzyna Lalak - Radca Prawny 
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3. Pozew o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (dalej 

„ustawa”), księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ma to na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, m. in. po to aby kupując nieruchomość 

mieć pewność, że osoba wpisana w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości rzeczywiście nim 

jest. W obowiązujących przepisach przekłada się to na domniemanie zawarte w art. 3 ustawy, że 

prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Nie zawsze 

tak jednak jest i niekiedy rzeczywisty stan prawny nieruchomości odbiega od tego, który został 

ujawniony w księdze wieczystej. Wówczas zasadne i celowe jest wystąpienie z powództwem 

o ustalenie zgodności pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem 

prawnym opartym na art. 10 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, w razie niezgodności między stanem 

prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, 

której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego 

obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Niniejszy artykuł ma na celu 

omówienie przykładowych sytuacji, w których powyższa niezgodność zachodzi oraz podstawowych 

informacji dotyczących powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym, opartego na art. 10 ustawy. 

 

Rozważania należy zacząć od tego, że powództwo o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym można wytoczyć w sytuacji gdy:  

1) istniejące prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej np. nie został wpisany jako współwłaściciel 

nieruchomości drugi małżonek pomimo, że nieruchomość została kupiona w trakcie trwania 

małżeńskiej wspólności majątkowej, nie wpisano jako współwłaściciela jednego ze wspólników spółki 

cywilnej; 

2) prawo jest wpisane w księdze wieczystej błędnie, np. została wpisana błędna wielkość udziału we 

współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych, jako współwłaściciel nieruchomości został 

wpisany drugi małżonek pomimo, że nieruchomość należy do majątku osobistego wyłącznie jednego 

małżonka lub 

3) w księdze wieczystej jest wpisane nieistniejące obciążenie lub ograniczenie, np. wpisanie hipoteki 

ustanowionej na nieruchomości stanowiącej małżeńską wspólność majątkową bez zgody drugiego 

małżonka, wpisane zostało dożywocie podczas, gdy nieruchomość została obciążona dożywotnią 

służebnością mieszkania. 

Osobą uprawnioną do złożenia powództwa a więc posiadającą legitymację procesową czynną jest 

tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Z kolei osobą 

pozywaną, a więc posiadającą legitymację procesową bierną jest będzie osoba, której prawo zostało 

ujawnione w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeżeli proces będzie dotyczył 

uzgodnienia treści działu II księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wówczas w procesie 
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powinny wziąć udział wszystkie osoby wpisane w dziale II księgi wieczystej oraz osoby, których prawo 

własności nie zostało ujawnione. 

 

Powództwo w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym należy wytoczyć przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia 

nieruchomości, bez względu na wartość przedmiotu sporu (wartość nieruchomości).  

 

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej powinien spełniać określone wymagania 

konstrukcyjne. Poza wymogami formalnymi wynikającymi z Kodeksu postępowania cywilnego, treść 

żądania musi precyzyjne wskazywać, na czym polega niezgodność pomiędzy stanem 

formalnoprawnym (wynikającym z księgi) a stanem materialnoprawnym (rzeczywistym stanem 

prawnym). W pozwie należy również określić sposób usunięcia niezgodności, tzn. wskazanie treści 

wpisu, który ma być zamieszczony w księdze wieczystej na miejsce wpisu niezgodnego 

z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo nie może ograniczać się natomiast tylko do żądania 

wykreślenia wpisu wprowadzającego niezgodność ze stanem rzeczywistym bez wskazania wpisu 

zgodnego z tym stanem. W szczególności żądanie wykreślenia wpisu właściciela bez wpisania na jego 

miejsce jako właściciela innej osoby, będącej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym właścicielem 

tej nieruchomości, jest niedopuszczalne, jako nieodpowiadające przesłankom pozwu o uzgodnienie 

treści księgi wieczystej i podlega oddaleniu. 

 

Ciężar udowodnienia niezgodności stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywisty 

staniem prawnym, zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu 

cywilnym spoczywa na powodzie. Zobowiązany jest on więc do przedłożenia dowodów, 

w szczególności dokumentów potwierdzających występującą niezgodność.  

 

Wyrok wydany w procesie wszczętym w trybie art. 10 ust. 1 ustawy, jeżeli uwzględnia 

powództwo, nie może ograniczać się do ustalenia, że wpis został dokonany niezgodnie 

z rzeczywistym stanem prawnym, lecz powinien wskazywać sposób, w jaki sąd wieczystoksięgowy ma 

doprowadzić treść księgi wieczystej do stanu zgodności. W wyroku należy zatem wskazać rodzaj 

i zakres wpisu, który należy wykreślić z księgi jako niezgodny ze stanem materialno-prawnym oraz 

wpisu, który powinien być dokonany w księdze jako odpowiadający stanowi rzeczywistemu. 

W szczególności w wyroku powinien znaleźć się nakaz wykreślenia osoby nieuprawnionej 

z równoczesnym nakazaniem dokonania wpisu odpowiadającego rzeczywistemu stanowi prawnemu. 

 

Prawomocny wyrok uzgadniający treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 

prowadzi do obalenia domniemania wynikającego z art. 3 ustawy i stanowi podstawę zmiany 

błędnego wpisu w księdze wieczystej.  
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Powiecie krasnostawskim.  

 

Autor: Katarzyna Lalak - Radca Prawny 
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4. Umorzenie zaległości podatkowej - przesłanki oraz tryb ubiegania się 

o ulgę 

Zaległość podatkowa to podatek nieopłacony w terminie. Umorzenie zaległości podatkowej 

stanowi zaś jeden z rodzajów ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowanych w rozdziale 7A 

Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie przesłanek 

udzielenia tego rodzaju ulgi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wskazanie 

sposobu ubiegania się o jej udzielenie.  

 

Przesłanki oraz tryb umorzenia zaległości podatkowej uregulowane zostały w art. 67a § 1 pkt. 

3 oraz § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, organ podatkowy na wniosek podatnika, 

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może 

umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub 

w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.  

 

Jak wynika z powyższego przepisu, umorzenie zaległości podatkowej następuje na wniosek 

podatnika składany do organu podatkowego. Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej są co do 

zasady dwie - ważny interes podatnika lub interes publiczny, zaś wystąpienie choćby jednej z nich 

umożliwia organowi podatkowemu umorzenie należności podatkowej w całości albo choćby w części. 

Przesłanki umorzenia mają charakter bardzo ogólny (nieostry), w związku z czym, ich wyjaśnienie 

nastręcza trudności, bowiem znaczenie tych przesłanek należy oceniać każdorazowo indywidualnie, 

z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Szczególne znaczenie w ich identyfikacji będzie 

miało również orzecznictwo sądów administracyjnych. W tym miejscu warto  aby powyższe 

przesłanki umorzenia zostały choćby krótko omówione ze wskazaniem ich rozumienia w literaturze 

prawniczej.  

 

„"Interes podatnika" w literaturze definiowany jest jako pewien stan oczekiwania, określona 

potrzeba zachowania posiadanych już korzyści lub wyczekiwania na pojawienie się pewnego dobra 

(…). O istnieniu ważnego interesu podatnika powinny przesądzać zobiektywizowane kryteria, a więc 

jego ocena nie może być oparta na subiektywnym przekonaniu podatnika o potrzebie zastosowania 

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. To organ podatkowy w rozpatrywanej sprawie musi ocenić, 

na czym ten interes polega, opierając się przy tym o zobiektywizowane kryteria takie jak np. sytuacja 

majątkowa podatnika, skutki ekonomiczne, jakie wystąpią w wyniku realizacji zobowiązania 

u podatnika i jego rodziny, możliwość zarobkowania, sytuacja zdrowotna, czy też przyczyna 

powstania zaległości. W orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że "ważny interes 

podatnika" to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, czy losowych przypadków podatnik nie jest 

w stanie uregulować należności podatkowych w terminie, np. wskutek utraty możliwości 

zarobkowania lub utraty majątku, a także wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wpływających na 
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jego sytuację ekonomiczną (wyr. NSA z 2.7.2019 r., II FSK 2238/17, Legalis). Nie można natomiast 

uznać, że trudna sytuacja materialna podatnika sama w sobie może być uznana za przesłankę 

umożliwiającą zastosowanie wnioskowanej ulgi. Zachowania polegające na wyzbywaniu się majątku, 

na pogarszaniu swojej sytuacji majątkowej wskutek świadomych czynności prawnych oraz na 

spowodowaniu, że wypłacalność zmalała, w momencie gdy podatnik wiedział o obowiązku zapłaty 

podatku, nie uzasadniają bowiem twierdzenia, że w sprawie zachodzą przesłanki z art. 67a § 1 OrdPU 

[A. Mariański (red.), Ordynacja, 2019, s. 219].” (cytat pochodzi z komentarza do Art. 67a OrdPU red. 

Mariański 2021, wyd. 1/Derach).  

Innymi słowy, ważny interes podatnika to szczególna sytuacja po stronie podatnika, spowodowana 

przez okoliczności zewnętrzne, niezależne od podatnika, na skutek wystąpienia których nie jest on 

w stanie opłacić podatku, bez uszczerbku dla swojego utrzymania czy zagrożenia dla swojej 

egzystencji.  

„"Interes publiczny" należy rozumieć jako dyrektywę postępowania, nakazującą mieć na uwadze 

respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej 

(jednostka samorządu terytorialnego), takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli 

do organów władzy publicznej, sprawność działania aparatu państwowego itp. (S. Presnarowicz, Ulgi, 

2002, s. 86). Możliwość przyznania ulgi z uwagi na zaistnienie przesłanki "interesu publicznego" wiąże 

się z koniecznością ważenia przez organ podatkowy wartości w dwóch płaszczyznach – jedną z nich 

tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą natomiast wyjątek 

od tej zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ winien w takim 

przypadku ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego – dochodzenie 

należności, czy też zastosowanie ulgi (wyr. NSA z 13.12.2017 r., II FSK 3324/15, Legalis).” (cytat 

pochodzi z komentarza do Art. 67a OrdPU red. Mariański 2021, wyd. 1/Derach).  

Jak wskazano powyżej, przesłanki umorzenia zaległości podatkowych mają charakter nieostry, 

w związku  czym ich wystąpienie należy oceniać indywidualnie w odniesieniu do konkretnej sprawy, 

z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego i poglądów doktryny 

prawniczej.  

Wniosek o umorzenie należności podatkowej należy złożyć na piśmie do organu podatkowego. 

Należy wskazać w nim zaległość podatkową, o której umorzenie wnioskujemy (np. podatek rolny/od 

nieruchomości/leśny/lub inny za lata 2020-2021) oraz wskazać na czym polega ważny interes 

podatnika lub interes publiczny uzasadniający umorzenie należności. Ponieważ ciężar udowodnienia 

przesłanek umorzenia należności podatkowej spoczywa na podatniku, do wniosku należy załączyć 

dowody, w szczególności dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, tj. istnienie okoliczności na 

które się powołujemy wnioskując o przyznanie ulgi. Po złożeniu wniosku organ podatkowy prowadzi 

postępowanie zmierzające do wydania decyzji. W jego toku może wzywać podatnika do udzielenia 

wyjaśnień, przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku.  

Postępowanie w sprawie umorzenia należności podatkowej może zakończyć się wydaniem przez 

organ decyzji korzystnej dla wnioskodawcy a więc umorzeniem zaległości w całości bądź w części – 

w razie gdy organ dojdzie do przekonania, że jest to zasadne, bądź wydaniem decyzji niekorzystnej 

dla wnioskodawcy a więc odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej – wówczas gdy organ uzna, 

że nie występują przesłanki przemawiające za uwzględnieniem wniosku, w postaci ważnego interesu 

podatnika lub interesu publicznego. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie 

odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. 

W razie negatywnego rozstrzygnięcia sprawy, od decyzji odmawiającej umorzenia zaległości 
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podatkowych służy odwołanie, które należy wnieść do samorządowego kolegium odwoławczego, na 

piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał 

zaskarżoną decyzję.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, zachęcam do 

skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

znajdujących się w Powiecie krasnostawskim.  

 

 

Autor: Katarzyna Lalak - Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


