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Paweł Mańczyk 

 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn a wymóg 

zawarcia umowy o opiekę nad spadkodawcą 

 

Streszczenie: Ulga mieszkaniowa jest dużą preferencją podatkową w podatku od spadków  

i darowizn. W zależności od grupy podatkowej obejmuje inne sposoby nabycia dóbr. W odniesieniu 

do trzeciej grupy podatkowej wśród warunków koniecznych do uzyskania ulgi ustawodawca wymienia 

zawarcie umowy o opiekę nad spadkodawcą. Przedmiotem opracowania jest szczegółowa analiza tego 

warunku z uwzględnieniem regulacji ustawowej i orzecznictwa sądowego. 

 

Słowa kluczowe: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, spadkodawca 

 

Wprowadzenie 

Prawo cywilne i prawo podatkowe to dwie autonomiczne względem siebie 

gałęzie prawa. W praktyce niejednokrotnie zdarza się jednak, że na ich gruncie 

wykorzystuje się tożsamą siatkę pojęciową. Nierzadko w prawie podatkowym 

zapożycza się wykształcone w prawie cywilnym instytucje, przez co stosunki 

cywilnoprawne wpływają na kształt obowiązków podatkowych. Podobna sytuacja 

występuje również w zakresie podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca 

konstruując tę daninę publiczną przewidział, wśród innych preferencji 

podatkowych, także tzw. ulgę mieszkaniową, uregulowaną w art. 16 ustawy z dnia 

28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn557. Wśród wymogów, których 

spełnienie warunkuje przyznanie niektórym podatnikom ww. ulgi znajduje się 

obowiązek zawarcia przez przyszłego nabywcę i spadkodawcę cywilnoprawnej 

umowy o opiekę. Umowa jako podstawowy rodzaj czynności prawnych jest 

fundamentalną instytucją prawa cywilnego, stąd uzależnienie sytuacji 

prawnopodatkowej podatnika od związania go określonymi umownymi 

stosunkami cywilnymi należy uznać za daleko idącą ingerencję prawa cywilnego 

w prawo podatkowe. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wymogu zawarcia umowy 

o opiekę w kontekście formy jaką musi ona przybrać, essentialia negotii tej 

umowy oraz skutków podatkowych jakie za sobą ona niesie. 

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 23 lutego 2014 r., przy czym, 

w niektórych wyraźnie oznaczonych fragmentach odwołano się do 

nieobowiązującego już brzmienia przepisów w celu pokazania kierunku 

dokonywanych nowelizacji. 

 

                                                           
557 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze 

zm.), dalej: u.s.d. 
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Podatek od spadków i darowizn – podstawowe elementy konstrukcji prawnej 

Zanim jednak zostaną przedstawione szczegółowe rozważania, w celu 

uchwycenia ogólnego obrazu, warto poświęcić uwagę niektórym podstawowym 

elementom konstrukcyjnym podatku od spadków i darowizn. 

Niezmiennie od 1990 r. podatnikami podatku od spadków i darowizn są 

wyłącznie osoby fizyczne558. Opodatkowane jest nabycie własności rzeczy 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych 

wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko, jak to wynika 

z tytułu ustawy w drodze dziedziczenia i darowizny, ale również zasiedzenia 

(odrębne reguły opodatkowania), nieodpłatnego zniesienia współwłasności, 

zachowku (pod pewnymi warunkami), nieodpłatnej: renty, użytkowania, 

służebności, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie 

dyspozycji wkładem na wypadek śmierci bądź nabycie jednostek uczestnictwa na 

podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci 

(art. 1). Regulacja art. 2 u.s.d. rozszerza zakres opodatkowania również o nabycie 

własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych 

wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy 

darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 5 u.s.d., ciąży na nabywcy rzeczy i praw 

majątkowych, a powstaje w precyzyjnie określonych w art. 6 u.s.d. 

okolicznościach. Przykładowo, przy nabyciu w drodze dziedziczenia jest to chwila 

przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 pkt 1 u.s.d.). 

Podstawą opodatkowania w podatku od spadków i darowizn jest tzw. czysta 

wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, tj. wartość po potrąceniu długów  

i ciężarów. Ustala się ją według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia 

i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 7 u.s.d.). Co do 

zasady wartość tę deklaruje nabywca (podatnik), przy czym organowi 

podatkowemu (naczelnikowi urzędu skarbowego) przysługują ściśle określone 

kompetencje na wypadek wątpliwości co do wartości podanej przez podatnika 

(art. 8 u.s.d.). 

Dla zrozumienia pozostałych najważniejszych elementów konstrukcyjnych 

podatku od spadków i darowizn niezbędna jest znajomość art. 14 u.s.d. 

Mianowicie mocą normy prawnej wyartykułowanej w tym przepisie ustawodawca 

dokonał podziału podatników na grupy, przyjmując za kryterium osobisty 

                                                           
558 W tym kontekście należy mieć na uwadze wyjątek istniejący do 2006 r. i dotyczący umów 

darowizny. Do 2006 r. obowiązek podatkowy ciążył solidarnie zarówno na darczyńcy jak i na 

obdarowanym. W sytuacji, gdy darczyńcą była osoba prawna, a obdarowanym osoba fizyczna 

formalnie podatnikami pozostawały również osoby prawne. 
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stosunek nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa 

majątkowe. Obecnie obowiązuje podział na trzy grupy podatkowe: 

1) I grupa podatkowa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, 

rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, 

2) II grupa podatkowa: zstępny rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni  

i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 

małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, 

3) III grupa podatkowa: inny nabywca. 

W pierwszej kolejności podział na grupy podatkowe wykorzystywany jest 

przy instytucji tzw. kwoty wolnej (art. 9 ust. 1 u.s.d.) oraz przy stosowaniu stawek 

podatkowych. Każdej grupie podatkowej przypisano odrębną kwotę,  

po przekroczeniu której aktualizuje się dopiero obowiązek podatkowy. Jest to 

9.637 zł, 7.276 zł bądź 4.902 zł dla nabywcy zaliczonego odpowiednio do I, II 

bądź III grupy podatkowej. 

W zależności od grupy podatkowej, do której zakwalifikowany zostanie 

nabywca znajdują zastosowanie także określone stawki podatkowe. Im bliższy 

stopień pokrewieństwa, względnie powinowactwa, tym niższe są stawki 

podatkowe w ramach trójszczeblowej progresji (art. 15 u.s.d.). 

Ze względu na opodatkowanie według progresji szczeblowej w konstrukcji 

podatku od spadków i darowizn zastosowano instytucję tzw. kumulacji. Polega 

ona na sumowaniu wartości nabytych od jednej osoby dóbr w ciągu pięciu lat 

poprzedzających rok, w którym doszło do ostatniego nabycia (nie kumuluje się 

jedynie zasiedzenia, poza tym bez znaczenia pozostaje tytuł nabycia).  

Od obliczonego w ten sposób podatku odejmuje się podatek przypadający na 

poprzednie tytuły opodatkowania i podatnik zobowiązany jest do zapłacenia 

różnicy pomiędzy tymi kwotami (art. 9 ust. 2 u.s.d.). Rozwiązanie to ma na celu 

uniknięcie sytuacji, w której dochodziłoby np. do udzielania wielu niewielkich 

darowizn. Gdyby nie funkcjonowała kumulacja, od każdej z nich podatek 

obliczano by osobno i suma tych podatków mogłaby okazać się mniejsza od 

podatku za jedną dużą darowiznę. Ustawodawca słusznie zapobiega takim 

praktykom.  

Podział na grupy podatkowe jest istotny również z punktu widzenia zwolnień 

podatkowych skatalogowanych w art. 4 u.s.d, gdyż zastosowanie niektórych z nich 

ograniczone jest do nabywców określonych grup (np. art. 4 ust. 1 pkt 5, pkt 9,  

czy pkt 15 u.s.d.). Przy czym niejednokrotnie znaczenie ma tutaj również sposób 

nabycia rzeczy lub praw. 

W kontekście zwolnień nie wolno zapominać również o art. 4a u.s.d.,      

który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Nabywcy wymienieni w tym 

przepisie (I grupa podatkowa z wyłączeniem zięciów, synowych i teściów) po 

spełnieniu warunków zgłoszenia i udokumentowania nabycia (co do zasady) 
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objęci są całkowitym zwolnieniem podatkowym – bez względu na sposób 

nabycia, a także rodzaj i wartość nabytych dóbr. 

Osobną preferencję podatkową stanowi tzw. ulga mieszkaniowa, uregulowana 

w art. 16 u.s.d. Jej zastosowanie do nabywców zaliczonych do III grupy 

podatkowej, w szczególności w kontekście wymogu zawarcia umowy o opiekę 

pomiędzy spadkobiercą a nabywcą jest głównym tematem niniejszego 

opracowania i to jemu będzie poświęcona dalsza jego część. 

 

Ulga mieszkaniowa dla III grupy podatkowej do 31 grudnia 2006 r. 

Ulga mieszkaniowa może być stosowana od samego początku obowiązywania 

u.s.d., tj. od 1983 r. Poddawana była ona jednak licznym, a co ważniejsze 

znaczącym przeobrażeniom. Zmianie nie ulegała tylko istota tej preferencji 

podatkowej, a mianowicie możliwość obniżenia (w sposób limitowany) podstawy 

opodatkowania o wartość enumeratywnie wymienionych praw związanych 

ogólnie rzecz biorąc z nieruchomościami. Początkowo ulga obejmowała 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo własności lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość i prawo własności budynku 

mieszkalnego. Limit i zakres ulgi (tytuły nabycia jakie ona obejmuje) zależał od 

grupy podatkowej, do której zaliczono nabywcę. 

Pierwotnie funkcjonował odmienny podział na grupy podatkowe. Wyróżniano 

cztery grupy – do I i II grupy podatkowej zaliczano nabywców, którzy obecnie 

tworzą I grupę podatkową (za wyjątkiem teściów), do III grupy podatkowej 

należeli: zstępni rodzeństwa, teściowie, rodzeństwo rodziców, zstępni  

i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 

natomiast na IV grupę podatkową składali się inni nabywcy559. W tym miejscu 

warto nadmienić, że nabywca z III lub IV grupy podatkowej mógł skorzystać  

z ulgi mieszkaniowej jedynie, gdy do nabycia doszło w drodze spadku.  

Odmiennie określano także limit ulgi, a mianowicie początkowo była to 

konkretna kwota pieniężna, która dodatkowo dla III grupy podatkowej przybierała 

dwojaką wartość, w zależności od spełnienia dodatkowego warunku jakim było 

sprawowanie przez co najmniej dwa lata opieki nad wymagającym takiej opieki 

spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed terenowym organem 

administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego i za zgodą 

tego organu (po spełnieniu tego warunku limit w 1983 r. był dwukrotnie wyższy  

i wynosił 600.000 ówczesnych złotych560). Kwoty limitów ulgi mieszkaniowej 

mogły ulec podwyższeniu (i podlegały) na podstawie art. 17 u.s.d. 

                                                           
559 Artykuł 14 tekstu pierwotnego u.s.d.: Dz.U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207. 
560 Według statystyk ZUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w 1983 r. wynosiło 

14.475 zł. 
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W 1990 r. doszło do nowelizacji u.s.d.561, istotnej również z punktu widzenia 

ulgi mieszkaniowej. Po pierwsze zreorganizowano podział nabywców na trzy 

grupy podatkowe (podział aktualny do dzisiaj i szczegółowo opisany wcześniej) 

oraz po drugie ujednolicono warunki przyznania ulgi dla nabywców z III grupy 

podatkowej, poprzez zniesienie możliwości skorzystania z niej, pomimo 

niezawarcia ze spadkodawcą stosownej umowy o opiekę (wcześniej zawarcie 

umowy zwiększało wysokość ulgi, natomiast omawiana nowelizacja uczyniła  

z zawarcia umowy o opiekę warunek konieczny do nabycia ulgi). 

W 1995 r. dokonano kolejnej ważnej zmiany562, która ciągle zachowuje 

aktualność, a mianowicie zastąpiono nie do końca sprawiedliwe, konkretne limity 

ulgi rozwiązaniem pośrednim – ulgą od tej pory obejmuje się wartość do łącznej 

wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. 

Powierzchnię użytkową oblicza się analogicznie jak na potrzeby podatku od 

nieruchomości, z tą różnicą, że nie wlicza się do niej powierzchni piwnicy (art. 16 

ust. 4 i ust. 5 u.s.d.). Ponadto skorygowano nazwę organu, przed którym i za 

którego zgodą zawierano umowę o opiekę, określając, że umowa ta powinna być 

zawarta przed organem gminy563. 

Ulga mieszkaniowa w wyżej przedstawionej postaci obowiązywała do  

31 grudnia 2006 r. 

 

Ulga mieszkaniowa dla III grupy podatkowej od 1 stycznia 2007 r. 

Dnia 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ostatnia, jak dotychczas, nowelizacja 

u.s.d.564, która w istotny sposób ingerowała w konstrukcję ulgi mieszkaniowej565 

(nie licząc zmiany z 2011 r., która w kosmetyczny sposób porządkuje kwestię 

zapisów testamentowych). Stąd też w tym miejscu warto poddać analizie 

całokształt tej regulacji w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

Ulga mieszkaniowa obejmuje nabycie własności (współwłasności) budynku 

mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału  

                                                           
561 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady 

opodatkowania (Dz.U. z 1989 r. Nr 74, poz. 443). 
562 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze 

zm.). 
563 Ustawodawca posługując się ogólnym terminem organ gminy, w sytuacji, gdy zgodnie  

z art. 11a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 
gmina posiada dwa organy, spowodował niepewność co do tego, który z nich jest w tym zakresie 

właściwy. Zwłaszcza, że w tamtym czasie (1995 r.) oba te organy były kolegialne. W latach 2002-2007 

zagadnienie to było prostsze do rozwikłania, gdyż organem gminy przestał być jej zarząd, a w jego 
miejsce wprowadzono organ monokratyczny w postaci wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

 którym funkcjonalnie bliżej było do wykonywania tego typu zadań. Od 1 stycznia 2007 r. problem 

znikł, gdyż rolę organu gminy przejął notariusz. 
564 Dalej: n.u.s.d.  
565 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629). 
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w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału  

w takim prawie. Wynika z tego zatem, że ulga mieszkaniowa nie obejmuje 

budynku niemieszkalnego, lokalu użytkowego, a także gruntów (zarówno 

związanych jak i niezwiązanych z budynkiem mieszkalnym)566. Podatnicy 

zaliczeni do III grupy podatkowej mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej,  

o ile ww. prawa nabyli w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu 

windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego i sprawowali 

opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej 

umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od 

dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Jest to kluczowa zmiana, gdyż 

wcześniej umowy takie poświadczał organ gminy i dodatkowo musiał niejako 

wyrazić na ich zawarcie zgodę, tj. należy stanąć na stanowisku, że zgoda taka 

odnosiła skutek na gruncie prawa podatkowego w postaci możliwości nabycia ulgi 

w przyszłości przez spadkobiercę-opiekuna, a nie warunkowała ważność umowy 

o opiekę in genere. Obecnie rolą notariusza jest jedynie poświadczenie podpisów 

stron umowy, a co ważniejsze, ustalenie daty pewnej, gdyż ustawodawca wymaga 

co najmniej dwuletniego sprawowania opieki dla powstania przywileju 

podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej dla III grupy podatkowej (art. 16 ust. 

1 pkt 3 u.s.d.)567. Przy czym w doktrynie podnosi się, że u.s.d. nie wymaga,  

aby sprawowana opieka miała charakter dożywotni – innymi słowy, aby opiekun 

musiał sprawować opiekę w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających 

śmierć spadkodawcy oraz zauważa się, że przepisy nie nakazują, aby sprawowana 

opieka miała charakter ciągły (nieprzerwany)568,569. Z teoretycznego punktu 

widzenia, stosując wykładnię językową omawianej regulacji, rzeczywiście należy 

podzielić ten pogląd, z tym zastrzeżeniem, że momentem początkowym liczenia 

ww. dwuletniego terminu (który w myśl powyższego stanowiska może być 

„zawieszany” – np. opiekun wyjeżdża na dłuższy urlop, bądź choroba tymczasowo 

uniemożliwia mu sprawowanie opieki) jest notarialne poświadczenie 

autentyczności podpisów stron umowy o opiekę. W praktyce zaś, należy mieć 

jeszcze na uwadze, że zawarcie umowy o opiekę jest tylko etapem na drodze ku 

nabyciu ewentualnej ulgi i samo w sobie nie przesądza, że opiekun cokolwiek 

odziedziczy. Może okazać się, że spadkodawca nie uwzględni w swoim 

                                                           
566 Z. Ofiarski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2002, pkt 1 

komentarza do art. 16 in fine, dostęp: LEX. 
567 Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30.03.2010 r., I SA/Bd 693/09, LEX nr 575958. 
568 Z. Ofiarski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2002, pkt 3 

komentarza do art. 16, dostęp: LEX. 
569 W zakresie ciągłości sprawowania opieki odmienne niż zaprezentowane w opracowaniu 

stanowisko zajął Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie 

Finansów w piśmie z 11 października 1995 r. skierowanym do Izby Skarbowej w Katowicach, PO II-
82-24/40/95: „(…) umowa o opiekę winna być zawarta na piśmie pomiędzy wymagającym opieki 

spadkodawcą a osobą, która takiej opieki się podejmie i będzie ją sprawowała nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 2 lat, od dnia jej zawarcia”. 
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testamencie osoby, która co prawda troszczyła się o niego sumiennie, ale miało to 

miejsce wiele lat wcześniej. Reasumując, w wymiarze prawnym ww. okoliczności 

nie powinny stanowić przeszkody, aby nabyć ulgę mieszkaniową, natomiast 

trzeba uwzględniać również wymiar ludzki, zwłaszcza że mowa o nabywcach  

z III grupy podatkowej, tj. w dużej mierze o osobach ze spadkodawcą 

niespokrewnionych. 

Ulga mieszkaniowa pozwala podatnikowi pomniejszyć podstawę 

opodatkowania o czystą wartość 110 m2 powierzchni użytkowej nabytej 

nieruchomości (prawa). Co istotne jednak, w przypadku nabycia części 

nieruchomości (udziału w niej), ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału 

(art. 16 ust. 1 u.s.d. in fine). W uldze partycypują oczywiście tylko ci nabywcy, 

którzy spełniają wszystkie warunki, przy czym przepada ta część ulgi, która 

należałaby się nabywcom, którzy owych warunków nie spełniają570. 

Nabycie prawa do ulgi mieszkaniowej (przez wszystkich podatników,  

nie tylko z III grupy podatkowej) uzależnione jest ponadto od spełnienia kilku 

dodatkowych warunków. Po pierwsze, ulga mieszkaniowa przysługuje jedynie 

takim podatnikom, którzy w chwili nabycia dobra objętego tą ulgą posiadali 

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), będących jednocześnie członkami Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (warunku tego nie spełnia Szwajcaria) lub mieli miejsce 

zamieszkania na terytorium któregoś z tych państw (art. 4 ust. 4 u.s.d. w zw.  

z art. 16 ust. 2 pkt 1 u.s.d.). Po drugie u.s.d. zawiera grupę warunków, dla których 

wspólnym mianownikiem jest nieposiadanie przez podatnika tytułu prawnego do 

innej nieruchomości, która realizowałaby jego potrzeby mieszkaniowe. 

Względnie podatnik, w celu zachowania ulgi mieszkaniowej, musi wyzbyć się  

w ciągu 6 miesięcy tego tytułu (art. 16 ust. 2 pkt 2-4 u.s.d.). Co ciekawe, w poczet 

kolidujących z ulgą mieszkaniowych tytułów prawnych wchodzi również najem 

budynku lub lokalu. Po trzecie, co do zasady w celu zachowania prawa do ulgi 

mieszkaniowej, podatnik w nabytej nieruchomości musi zamieszkiwać będąc  

w niej zameldowanym na pobyt stały i nie może jej zbyć przez co najmniej 5 lat 

(art. 16 ust. 2 pkt 5 u.s.d.). 

 

Umowa o opiekę pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą 

Jak wspomniano wyżej, najważniejszym warunkiem, który umożliwia 

skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez podatników z III grupy podatkowej jest 

zawarcie przez spadkodawcę i spadkobiercę umowy o opiekę. Do 31 grudnia  

                                                           
570 M. Rusinek, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą  

z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, LEX 2007, pkt IV komentarza do nowelizacji art. 16, dostęp: LEX. 
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2006 r. umowę taką należało zawrzeć przed organem gminy, który dodatkowo 

formalnie wyrażał zgodę na jej zawarcie. Od 1 stycznia 2007 r. odstąpiono od 

wyrażania zgody na zawarcie takiej umowy, a za wystarczającą formę przyjęto 

formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi – bez udziału organu 

gminy. Z jednej strony zmianę tę należy ocenić pozytywnie, gdyż odciąża ona 

administrację publiczną, z drugiej zaś na uwagę zasługuje jedna okoliczność. 

Ustawodawca zastrzega, że ww. umowy powinny dotyczyć jedynie 

spadkodawców „wymagających takiej opieki”. O ile organy gminy poprzez swój 

udział w procedurze zawarcia umowy o opiekę miały możliwość weryfikacji 

istnienia tej przesłanki, o tyle w obecnym kształcie przepisów, jest to warunek 

pozostawiony sam sobie571. Organy gminy nie miały natomiast obowiązku 

sprawdzania, czy umowa o opiekę jest właściwie realizowana. Kwestia ta jest 

przedmiotem dopiero ewentualnego postępowania podatkowego prowadzonego 

przez organ podatkowy, którego stroną byłby opiekun-spadkobierca. 

Z tak ogólnie sformułowanej przesłanki (osoba wymagająca opieki) płynie 

jeszcze jeden, pozornie nieistotny wniosek, a mianowicie brak dolnej granicy 

wieku przyszłego spadkodawcy, który może zawrzeć umowę o opiekę. Podobnie 

brak na gruncie u.s.d. obostrzeń co do wieku opiekuna. Zatem odnieść się należy 

do ogólnych regulacji dotyczących możliwości zawierania przez osoby fizyczne 

umów (a szerzej – dokonywania czynności prawnych), określonych w ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny572. 

Zgodnie z art. 14 § 1 K.c. czynność prawna dokonana przez osobę, która nie 

ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna, przy czym art. 14 § 2 K.c. 

łagodzi ten rygor w odniesieniu do umów powszechnie zawieranych w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego, które to umowy stają się ważne z chwilą 

wykonania, o ile nie wiążą się z rażącym pokrzywdzeniem osoby niezdolnej do 

czynności prawnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że umowa o opiekę, o której 

mowa w art. 16 u.s.d., nie mieści się w pojęciu drobnych bieżących spraw życia 

codziennego, które sprowadzać należy do zaspakajania podstawowych potrzeb 

(np. drobnych zakupów), czy relacji w kręgu najbliższych znajomych  

(np. zamiana lub sprzedaż przedmiotów o małej wartości)573.  

                                                           
571 W cytowanym już wcześniej w przypisie 10. piśmie Ministerstwa Finansów odnaleźć można 

stanowisko również i w tej kwestii: „Natomiast sformułowanie „nad wymagającym takiej opieki” 

należy rozumieć, że ze względu na stan zdrowia spadkodawca wymaga opieki osoby trzeciej i fakt ten 
powinien zostać potwierdzony przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad chorym”. Stwierdzić 

jednak należy, że jest to daleko idące ograniczenie podmiotowe, które nie odnajduje swojego odbicia 

w treści przepisów u.s.d. Jak słusznie zauważa Z. Ofiarski w przywoływanym już wcześniej 
komentarzu: „(…) opieki może wymagać osoba ze względu na podeszły wiek, niezaradność życiową 

lub inne cechy nie noszące znamion żadnej choroby w ujęciu nauk medycznych”. 
572 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380  

ze zm.), dalej: K.c. 
573 T. Sokołowski, Komentarz do art. 14 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 

Tom I. Część ogólna, A. Kidyba (red.), Warszawa 2012, dostęp: LEX. 
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W polskim prawie cywilnym wyróżnia się dwie postaci zdolności do 

czynności prawnych – ograniczoną i pełną. Ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych nabywa się wraz z ukończeniem 13 lat (art. 12 K.c.). Przy dokonywaniu 

czynności prawnej przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych 

zasadą jest, że czynność ta staje się skuteczna, jeśli wyrazi na nią zgodę 

przedstawiciel ustawowy tej osoby (art. 17 K.c.). Brak uprzedniej zgody nie 

pociąga za sobą automatycznie nieważności czynności prawnej. Czynność taka 

będzie ważna, o ile zostanie potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego  

(art. 18 K.c.). Zgody nie wymagają czynności prawne, których przedmiotem jest 

drobna bieżąca sprawa życia codziennego (art. 20 K.c.), zarobek osoby  

z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, chyba że sąd opiekuńczy  

z ważnych powodów postanowi inaczej (art. 21 K.c.) oraz przedmioty majątkowe 

oddane osobie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przez jej 

przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku (art. 22 K.c.). Osobnego 

komentarza wymaga ta ostatnia kategoria rzeczy w kontekście zakresu 

przedmiotowego ulgi mieszkaniowej z art. 16 u.s.d. Ulgą podatkową objęte są 

najczęściej dobra nieruchome o znacznej wartości, natomiast w doktrynie panuje 

zgodność574,575,576, że w myśl art. 22 K.c. do swobodnego użytku mogą być oddane 

tylko niezbyt cenne rzeczy ruchome, w tym należy mieć na uwadze ograniczenie 

z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy577, wedle którego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu 

opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. 

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się co do zasady z chwilą 

uzyskania pełnoletniości, tj. ukończenia 18 lat (art. 11 K.c.). Najważniejszym 

wyjątkiem od tej zasady jest instytucja ubezwłasnowolnienia (całkowitego lub 

częściowego), która ma negatywny wpływ na zdolność do czynności prawnych 

osób ubezwłasnowolnionych. Pełna zdolność do czynności prawnych umożliwia 

samodzielne i we własnym imieniu przyjmowanie, i składanie wszelkich 

oświadczeń woli mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku 

prawnego. 

Przedstawiony powyżej kształt regulacji dotyczącej zdolności do czynności 

prawnych pozwala stanąć na stanowisku, że umowę o opiekę teoretycznie mogą 

zawrzeć nawet osoby w wieku 13 lat (o ile nie są ubezwłasnowolnione 

                                                           
574 T. Sokołowski, Komentarz do art. 22 Kodeksu cywilnego…, dostęp: LEX. 
575 M. Serwach, Komentarz do art. 22 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. 

Komentarz, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Warszawa 2009, dostęp: LEX. 
576 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Kraków 2003, 

dostęp: LEX. 
577 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 2082 ze zm.), dalej: K.r.o. 
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całkowicie), przy założeniu, że uzyskają one na to zgodę swoich przedstawicieli 

ustawowych. Wcześniej wspomniana pozorna nieistotność tej konstatacji nabiera 

jednak znaczenia, gdy porówna się ją z regulacją kodeksową w zakresie 

sporządzania testamentu. Zgodnie z art. 944 § 1 K.c. zdolność testowania mają 

jedynie osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych, a zatem 

nieubezwłasnowolnione (choćby częściowo) osoby pełnoletnie. Testament 

sporządzony przez osobę niemającą zdolności testowania jest bezwzględnie 

nieważny i w żadnym przypadku nie może być konwalidowany578. Natomiast 

prowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania dotyczą głównie relacji 

pomiędzy niespokrewnionymi ze sobą osobami, więc jedyną możliwością, aby 

dziedziczyły one po sobie jest umieszczenie ich w testamencie. Stąd też małoletni-

spadkodawca objęty opieką na podstawie umowy do czasu osiągnięcia 

pełnoletniości nie ma prawnej możliwości zapewnienia dziedziczenia po sobie 

przez jego opiekuna z III grupy podatkowej, a tym samym uzasadnienia powodu 

do skorzystania z ulgi mieszkaniowej z art. 16 u.s.d.  

Zarówno przepisy u.s.d. sprzed 2007 r., jak i aktualne, milczą na temat treści, 

która powinna być ujęta przez spadkodawcę i spadkobiercę w umowie o opiekę. 

Próżno szukać również odniesień do innych aktów prawnych w tym zakresie. 

Problematyczna zatem staje się odpowiedź na pytanie, do czego właściwie ma 

zobowiązać się przyszły spadkobierca w zamian za prawo do ulgi mieszkaniowej. 

Autor ma tu na myśli minimalny zakres obowiązków, które pozwalają uznać,  

że ma się do czynienia z opieką w rozumieniu u.s.d. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że zobowiązanie to musi przybrać określoną  

w przepisach u.s.d. sformalizowaną postać. Wedle obowiązujących przepisów 

umowa o opiekę musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie 

poświadczonymi579. Do nabycia prawa do ulgi w żadnym razie nie wystarczy 

faktyczne, nawet długotrwałe sprawowanie opieki, choćby poparte wiarygodnymi 

zeznaniami świadków, czy też oświadczeniem osoby, nad którą była sprawowana 

                                                           
578 E. Niezbecka, Komentarz do art. 944 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 

Tom IV. Spadki, A. Kidyba (red.), Warszawa 2012, dostęp: LEX. 
579 W doktrynie nie ma zgodności co do zakresu obowiązków notariusza przy dokonywaniu 

notarialnej czynności poświadczenia podpisu. Część autorów stoi na zdecydowanym stanowisku,  

że notariusz obowiązany jest do badania treści podpisywanego dokumentu pod kątem jej zgodności  

z prawem i w razie stwierdzenia wad powinien odmówić poświadczenia podpisu. Diametralnie 
odmienny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w swej uchwale z 19 .11.2010 r., III CZP 82/10, LEX nr 

694112: „Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie 

notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu”. Zob. szerzej:  
A. Tkaczyński, Notarialne poświadczenie podpisu – wybrane problemy, [w:] Księga dla naszych 

kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta 

Masternaka i doktora Marka Zagrosika, J. Mazurkiewicz (red.), Wrocław 2013, s. 453 i n. 
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opieka, co potwierdza jednolite orzecznictwo sądów 

administracyjnych580,581,582,583. 

Z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że opieka w rozumieniu u.s.d. nie ma 

nic wspólnego z instytucją opieki uregulowaną w tytule III K.r.o. Należy wyjść  

z założenia, że zawierana przez spadkodawcę i spadkobiercę umowa o opiekę ma 

charakter umowy nienazwanej, do której znajdują zastosowanie przepisy K.c. 

Umowy tej nie należy utożsamiać z umową dożywocia (art. 908 K.c. i n.), choć 

elementem obu jest swoisty obowiązek alimentacyjny jednej ze stron584. W braku 

zatem bezpośredniej regulacji tego stosunku prawnego w K.c., szczególnego 

znaczenia nabiera dla niego wynikająca z art. 3531 K.c. zasada swobody umów, 

wedle której strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Od stron umowy o opiekę w możliwie szerokim zakresie zależy więc jak 

szczegółowo będą określone obowiązki opiekuna i częstotliwość ich realizacji. 

Intuicja podpowiada, że powinny być one nakierowane na pomoc w załatwianiu 

codziennych spraw, np. sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu 

posiłków czy opłacaniu rachunków, ale także na ogólną pielęgnację na wypadek 

choroby lub spadku sił ze względu na wiek osoby objętej opieką585. Autor 

postuluje, że za formę opieki można uznać nawet samo poświęcanie czasu – 

wspólne wykonywanie czynności przez strony umowy – np. spacer, rozmowa. 

Psychologiczne, pozytywne skutki takiego postępowania są trudne do 

przecenienia. Choć nie da się ukryć, że ujęcie takich postanowień w umowie może 

wyglądać groteskowo. Skoro jednak ustawodawca bezwzględnie wymaga takiej 

umowy, to pewne elementy powinny złożyć się na jej treść. 

Kontrowersyjna zdaniem autora, choć nie podejmowana w dostępnej 

literaturze, jest kwestia odpłatności umowy o opiekę na gruncie u.s.d. Czy opiekun 

może oczekiwać od przyszłego spadkodawcy ekwiwalentu (np. wynagrodzenia 

pieniężnego) za swoje działania? Z jednej strony takie żądanie może zostać uznane 

za sprzeciwiające się alimentacyjnemu charakterowi stosunku opieki i celowi 

nadrzędnemu jaki przyświeca tej umowie, tj. nabyciu prawa do ulgi 

mieszkaniowej, z drugiej zaś, jak było już podnoszone, umowa o opiekę sama  

w sobie nie przesądza o dziedziczeniu przez opiekuna, zwłaszcza, że mowa  

o osobach z III grupy podatkowej i do przekazania im majątku post mortem 

                                                           
580 Wyrok NSA z 19.08.2010 r., II FSK 589/09, LEX nr 786259. 
581 Wyrok WSA w Warszawie z 21.09.2010 r., III SA/Wa 830/10, LEX nr 602626. 
582 Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14.06.2011 r., I SA/Bd 258/11, LEX nr 852470. 
583 Wyrok NSA z 18.05.2012 r., II FSK 660/11, LEX nr 1244374. 
584 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2012 r. 

(ITPB2/436-24/12/TJ). 
585 Z. Ofiarski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2002, pkt 3 

komentarza do art. 16, dostęp: LEX. 
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niezbędne jest sporządzenie ważnego testamentu (który to może być do momentu 

śmierci odwołany). Trudno w obliczu powyższych wątpliwości o jednoznaczną 

odpowiedź na to pytanie. Autor skłania się do uznania, że w tej sprawie przesądzać 

powinny okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Jeśli opiekun całkowicie 

poświęca się opiece, a osoba, którą się opiekuje jest dobrze sytuowana  

i wynagrodzenie takie nie byłoby dla niej zbytnim ciężarem, nie sposób uznać 

takie postanowienie umowne za wykraczające poza zasadę swobody umów. 

 

Problemy intertemporalne w stosowaniu ulgi mieszkaniowej 

Choć przywoływana już wcześniej ustawa z 2006 r. nowelizująca u.s.d. 

zawierała przepisy przejściowe, to nie obejmowały one wszystkich możliwych 

sytuacji. Ustawodawca w art. 3 ust. 1 n.u.s.d. ograniczył się jedynie do 

uregulowania stanu, gdy do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych 

doszło przed dniem wejścia w życie n.u.s.d. – zastosowanie wtedy miały znaleźć 

poprzednio obowiązujące przepisy. Po niedługim czasie problematyczne okazały 

się stany faktyczne, w których stosowną umowę o opiekę zawierano według 

dotychczasowych przepisów, tj. przed organem gminy i za jego zgodą, natomiast 

do dziedziczenia dóbr objętych ulgą mieszkaniową dochodziło już pod rządami 

nowej regulacji, która przewidywała nabycie prawa do ulgi jedynie poprzez 

zawarcie umowy o opiekę z podpisami notarialnie poświadczonymi. Na tym tle 

dochodziło pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami do licznych sporów, 

które kończyły się w sądach administracyjnych. 

Niestety orzecznictwo w tym zakresie, w identycznych co do istoty stanach 

faktycznych, było niejednolite. Wojewódzki Sąd Administracyjny586 w Kielcach 

wyrokiem z 30.10.2008 r.587 utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 

wymierzającą podatek od spadków i darowizn bez uwzględnienia ulgi 

mieszkaniowej, w sytuacji, gdy podatnik spełniał wszystkie warunki jej nabycia, 

lecz legitymował się umową zawartą przed organem gminy, podczas gdy zdaniem 

sądu, ponieważ do nabycia spadku doszło po 31 grudnia 2006 r., zastosowanie 

znajduje nowe brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 3 u.s.d., które dla nabycia ulgi 

mieszkaniowej wymaga umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tym 

samym sąd ten zinterpretował lukę w przepisach intertemporalnych na niekorzyść 

podatnika, opierając się na wywodzonej z orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego588 zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej oraz ścisłym 

interpretowaniu wyjątków od zasady prawnej, jaką w tym przypadku jest 

obowiązek ponoszenia ciężaru publicznoprawnego w postaci podatku od spadków 

                                                           
586 Dalej: WSA.  
587 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30.10.2008 r., I SA/Ke 276/08, 

LEX nr 508867. 
588 Dalej: TK.  
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i darowizn. Takie same rozstrzygnięcia zapadały przed WSA w Poznaniu589  

i WSA w Białymstoku590.  

W tym kontekście za przełomowy należy uznać wyrok WSA w Gdańsku  

z 2.02.2010 r.591, mocą którego uchylona została decyzja organu drugiej instancji 

ustalająca wysokość podatku z pominięciem ulgi mieszkaniowej w analogicznych, 

jak przedstawione w poprzednim akapicie okolicznościach. Na szczególną uwagę 

zasługuje tok rozumowania WSA w Gdańsku wyrażony w uzasadnieniu tego 

„precedensowego” w tamtym czasie rozstrzygnięcia, który doprowadził do jakże 

odmiennych niż w orzeczeniu WSA w Kielcach wniosków. Również WSA  

w Gdańsku dopatrzył się luki w przepisach przejściowych n.u.s.d., ale uznał,  

że skoro wykładnia językowa przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. 

daje niejasny i rażąco niesprawiedliwy dla części podatników rezultat, to nie 

należy na niej poprzestawać i skorzystać trzeba z innych metod wykładni, w tym 

wykładni celowościowej. WSA w Gdańsku wyszedł z założenia, że nadrzędnym 

celem ustawodawcy było nagrodzenie ulgą mieszkaniową nabywców z III grupy 

podatkowej, którzy sprawowali przez co najmniej dwa lata opiekę nad 

potrzebującymi jej osobami. Natomiast zarówno pierwotny wymóg zawarcia 

umowy przed organem gminy, jak i umowa z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, która od 1 stycznia 2007 r. go zastąpiła, służy jedynie ustaleniu 

daty pewnej, od której należy liczyć ww. dwuletni termin. Jednocześnie nie uległy 

zmianie inne warunki nabycia ulgi mieszkaniowej. W takim stanie rzeczy nie do 

zaakceptowania dla sądu była sytuacja, w której brak precyzyjnie dookreślonych 

przepisów intertemporalnych, miałby działać na niekorzyść podatnika. Zdaniem 

sądu sprzeczne z postulatem o racjonalności ustawodawcy byłoby założenie,  

że wprowadzenie wymogu zwarcia umowy o opiekę z podpisami poświadczonymi 

notarialnie adresowane jest także do osób, które już analogiczną umowę z datą 

pewną zawarły (i jej byt prawny nie ustał), zwłaszcza że osoby takie musiałyby 

ponownie ponieść koszty jej zawarcia, ale również okres dwóch lat sprawowania 

opieki liczyłby się dla nich od początku. W praktyce oznaczałoby to, że w okresie 

od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. żaden z podatników z III grupy 

podatkowej nie miałby szans na uzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej. 

Wreszcie, WSA w Gdańsku uznał, że utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji 

podatkowej naruszałoby art. 2 Konstytucji RP592, zgodnie z którym Polska jest 

demokratycznym państwem prawa, skąd wynika m.in. zasada poszanowania praw 

jednostki. 

                                                           
589 Wyrok WSA w Poznaniu z 15.07.2009 r., III SA/Po 302/09, LEX nr 513724. 
590 Wyrok WSA w Białymstoku z 18.01.2011 r., I SA/Bk 517/10, LEX nr 747725. 
591 Wyrok WSA w Gdańsku z 2.02.2010 r., I SA/Gd 760/09, LEX nr 554009. 
592 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,  

poz. 483 ze zm.). 
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Na omówiony powyżej wyrok WSA w Gdańsku wniesiona została skarga 

kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 stycznia 2012 r.593 

skargę tę oddalił. Orzeczenie NSA zapadło już wszakże po Wyroku TK w sprawie 

konstytucyjności art. 3 ust. 1 n.u.s.d., który to wyrok jest przedmiotem następnej 

części niniejszego opracowania. 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zmiana ustawy nowelizującej 

Podobny spór pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym musiał 

rozstrzygnąć WSA w Szczecinie. Główna różnica pomiędzy zawisłym przed WSA 

w Szczecinie stanem faktycznym a stanami faktycznymi badanymi przez WSA  

w Kielcach i WSA w Gdańsku polegała na tym, że spadkobierca i spadkodawca 

mając już wcześniej zawartą umowę o opiekę przed organem gminy, po wejściu 

w życie n.u.s.d., przedłużyli ją, z zachowaniem formy pisemnej z podpisami 

notarialnie poświadczonymi, jednakże spadkodawca zmarł przed upływem 2 lat 

od poświadczenia przez notariusza daty aneksu. Pomimo takich okoliczności 

organy podatkowe obu instancji odmówiły obliczenia podatku z uwzględnieniem 

ulgi mieszkaniowej. WSA w Szczecinie, podobnie jak WSA w Gdańsku, nabrał 

wątpliwości co do konstytucyjności art. 3 ust. 1 n.u.s.d., jednakże zamiast 

poszukiwać rozwiązania na drodze skomplikowanej wykładni, postanowił594 

zwrócić się z pytaniem prawnym do TK, czy art. 16 ust. 1 pkt 3 u.s.d., w brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., w zw. z art. 3 ust. 1 n.u.s.d. w zakresie,  

w jakim modyfikuje wymogi formalne zawierania przez spadkobierców 

zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę, przy jednoczesnym braku 

stosownych przepisów przejściowych odnoszących się do osób, które przed 

wejściem w życie n.u.s.d. miały podpisaną umowę o opiekę w formie wymaganej 

przed 1 stycznia 2007 r. oraz sprawowały powyższą opiekę przez okres minimum 

2 lat, po czym sprawowały tę opiekę na podstawie umowy o opiekę sporządzonej 

zgodnie z wymogami powołanej ustawy z 16 listopada 2006 r., a spadkodawca 

zmarł przed upływem dwuletniego okresu sprawowania opieki na podstawie takiej 

umowy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. 

TK wyrokiem z 5.07.2011 r.595 orzekł, że art. 3 ust. 1 n.u.s.d. w zw.  

z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.s.d. w zakresie, w jakim nie uwzględnia ulgi podatkowej 

osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31 grudnia 2006 r. sprawowała 

opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy,  

a po tym dniu nabyła w drodze spadku prawa wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 3 

                                                           
593 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2012 r., II FSK 1155/10, LEX  

nr 1101098. 
594 Postanowienie WSA w Szczecinie z 28.10.2009 r. uzupełnione postanowieniem WSA  

w Szczecinie z 29.07.2010 r., I SA/Sz 616/09, LEX nr 764808. 
595 Wyrok TK z 5.07.2011 r., P 36/10 (Dz.U. z 2011 r. Nr 144, poz. 867). 
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powołanej ustawy z 28 lipca 1983 r., jest niezgodny z zasadą ochrony interesów 

w toku wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 

W uzasadnieniu tego wyroku TK podniósł, że „zasada ochrony interesów  

w toku nakazuje chronić zaufanie obywatela, który – zakładając stabilność 

wcześniejszych przepisów – zaplanował pewne posunięcia ekonomiczne  

i przystąpił do ich realizacji. Zmiana przepisów prawa określających warunki 

realizacji zaplanowanych posunięć ekonomicznych nie może naruszać interesów 

w toku osób, które podjęły pewne działania na gruncie wcześniejszych przepisów. 

Nie można oczywiście przypisywać ochronie interesów w toku charakteru 

absolutnego, gdyż zmienność prawa jest elementem, z którym muszą się liczyć 

obywatele. Niemniej jednak wówczas, gdy przepisy prawa wyznaczały pewien 

horyzont czasowy dla zaplanowania i przeprowadzenia określonego 

przedsięwzięcia finansowego czy gospodarczego, ustawodawca nie może zmienić 

„reguł gry” przed końcem terminu, który sam wyznaczył. Ochrona interesów  

w toku i wynikające z niej oczekiwania prawne mają z założenia charakter 

tymczasowy i przejściowy, określony ramami czasowymi wyznaczonymi przez 

ustawodawcę. Spoczywający na ustawodawcy obowiązek poszanowania 

interesów w toku aktualizuje się wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione trzy 

przesłanki: 

1) przepisy prawa wyznaczają pewien horyzont czasowy dla realizowania 

określonych przedsięwzięć;  

2) dane przedsięwzięcie jest rozłożone w czasie;  

3) jednostka faktycznie rozpoczęła realizację danego przedsięwzięcia  

w okresie obowiązywania danej regulacji. 

W razie zaistnienia powyższych przesłanek ustawodawca, zmieniając „reguły 

gry”, ma obowiązek ustanowienia przepisów przejściowych umożliwiających 

dokończenie przedsięwzięć ekonomicznych stosownie do przepisów 

obowiązujących w chwili ich rozpoczynania albo stworzenia obywatelowi innych 

możliwości dostosowania się do zmienionej sytuacji prawnej. Naruszenie – tak 

rozumianego – obowiązku poszanowania „interesów w toku” (a najczęstszą 

postacią takiego naruszenia jest brak jakichkolwiek przepisów przejściowych) 

należy traktować jako naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa  

i stanowionego przez nie prawa, a tym samym naruszenie art. 2 Konstytucji. (...) 

Ponieważ w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki aktualizujące 

obowiązek poszanowania interesów w toku, ustawodawca, zmieniając warunki 

nabycia ulgi mieszkaniowej, powinien był ustanowić stosowne przepisy 

przejściowe, czego jednak nie uczynił. Zmiana od 1 stycznia 2007 r. warunków 

nabycia ulgi mieszkaniowej polegająca na wprowadzeniu wymogu zawarcia 

umowy o opiekę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz 

wymogu upływu dwuletniego terminu liczonego od momentu notarialnego 
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poświadczenia podpisów naruszyła zatem interesy w toku tych podatników, 

którzy wcześniej, działając w zaufaniu do obowiązujących wówczas regulacji 

prawnych, rozpoczęli realizację rozłożonych w czasie czynności zmierzających 

do nabycia wspomnianej ulgi. Podatnicy ci mieli prawo oczekiwać, że skutki 

podjętych przez nich czynności będą respektowane przez ustawodawcę w czasie, 

który wyznaczył on na realizację tych czynności. Pominięcie ich prawa do ulgi 

mieszkaniowej w treści regulacji intertemporalnej wynikającej z art. 3 ust. 1 

ustawy zmieniającej z 2006 r. w związku z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d. naruszyło 

ich konstytucyjnie chronione interesy w toku, a tym samym art. 2 Konstytucji”. 

Skutkiem uznania przez TK niekonstytucyjności pominięcia ustawodawczego 

w konstrukcji przepisów przejściowych była nowelizacja n.u.s.d. Ustawą z dnia 

22 listopada 2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków 

i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych596 do n.u.s.d. 

dodano art. 3a, który wprost prawo do ulgi mieszkaniowej przyznaje osobom, 

które do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarły umowę o opiekę przed organem gminy, 

ale nabyły przedmioty objęte tą ulgą po 31 grudnia 2006 r. Jednocześnie ustalono, 

że termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach 

zakończonych decyzją ostateczną, które wbrew brzmieniu dodanego art. 3a ulgi 

mieszkaniowej nie uwzględniają, upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. 

 

Podsumowanie  

Podatek od spadków i darowizn jest daniną publiczną, na której gruncie 

wyjątkowo często styka się prawo podatkowe z prawem cywilnym. Przykładem 

wzajemnych relacji tych dwóch gałęzi prawa jest poruszona w niniejszym 

opracowaniu tzw. ulga mieszkaniowa. Autor ma nadzieję, że udało mu się 

przybliżyć tę preferencję podatkową, jej ewolucję i towarzyszące jej szczegółowe 

zagadnienia, a w szczególności umowę o opiekę.  

Po raz kolejny okazuje się, że dokonywanie zmian w obowiązującym prawie 

nie jest zadaniem prostym. Proces ten wymaga od legislatorów dużej 

przenikliwości i umiejętności przewidywania skutków tworzonej nowelizacji. 

Przy okazji uchwalania n.u.s.d., która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. 

ustawodawcy zabrakło skrupulatności, czego wynikiem były spory pomiędzy 

organami podatkowymi a podatnikami, które znajdowały niejednolite 

rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych. Dopiero wyrok TK i będąca jego 

konsekwencją nowelizacja n.u.s.d. przywróciły należytą pewność obywateli co do 

prawa i odpowiednią ochronę ich interesów. Większość tych sporów miała swoje 

źródło w braku odpowiednio skonkretyzowanych przepisów intertemporalnych. 

                                                           
596 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków 

i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 19). 



237 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn… 

 
 

Negatywne doświadczenia w tej sprawie powinny być nauką na przyszłość  

i przyczynkiem do jeszcze większej dbałości twórców prawa o jakość przepisów 

przejściowych, których rola, jak widać na przykładzie ulgi mieszkaniowej, jest 

bardzo ważna. 

 

RESIDENTIAL RELIEF IN INHERITANCE AND GIFT TAX IN CORELATION  

WITH A REQUIREMENT OF AGREEMENT ON CUSTODY OF THE TESTATOR 

 

Summary 

Residential relief is a significant tax preference in inheritance and gift tax. 

Depending on the tax group includes other ways to purchase goods. With respect 

to the third group of tax among the conditions necessary to obtain relief legislator 

mentions an agreement on custody of testator. Subject of the article is a detailed 

analysis of the condition with regard to statutory provisions and judicial decisions. 
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