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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Przemysława Błaszczyka 

podczas 33. posiedzenia Senatu RP uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 6268 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania 

cywilnego1 sąd wieczystoksięgowy rozpoznając wniosek o wpis, bada jedynie treść i formę 

wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Przepis ten 

określa zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, czyli zespołu elementów składających się 

na proces zmierzający do ujawnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości w treści księgi 

wieczystej2. „Do istoty postępowania wieczystoksięgowego należy badanie, czy dana osoba 

może w świetle przedstawionych dokumentów wywieść swoje prawo z prawa podmiotu 

wpisanego wcześniej do księgi wieczystej. Ustawodawca zawęził przy tym zakres dostępnych 

środków dowodowych. Takie ustalenie związane jest ściśle z formalizacją obrotu 

nieruchomościami”3. W konsekwencji w postępowaniu wieczystoksięgowym decydującą rolę 

odgrywają dowody z dokumentów. W tym miejscu należy podkreślić, że kognicja sądu 

wieczystoksięgowego nie jest ograniczona wyłącznie do kontroli "literalnej treści wniosku 

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, dalej jako KPC.
2 Szerzej na temat kognicji sądu wieczystoksięgowego zob. E. Kowalik, Zakres kognicji sądu w postępowaniu 

wieczystoksięgowym, Warszawa 2020, s. 217-303. 
3 Uzasadnienie do wyroku TK z 3.07.2007 r. SK 1/06, Legalis nr 83207.  



i załączonych dokumentów"4. Sąd wieczystoksięgowy rozpoznając sprawę w postępowaniu 

wieczystoksięgowym ma kompetencje do kontroli czynności prawnych stanowiących 

podstawę wpisu w księdze wieczystej, gdyż sąd wieczystoksięgowy bada w postępowaniu 

o wpis także ważność (skuteczność) czynności prawnej, z której wnioskodawca wywodzi 

swoje prawo5. Sąd wieczystoksięgowy w bardzo ograniczonym zakresie może także 

dokonywać kontroli orzeczeń innych sądów, stanowiących podstawę wpisu6. Sąd 

wieczystoksięgowy również w bardzo ograniczonym zakresie może dokonać kontroli decyzji 

administracyjnych, stanowiących podstawę wpisu. W przypadku wadliwości orzeczenia 

innego sądu albo decyzji administracyjnej, polegającej na tym, że orzeczenie albo decyzja 

administracyjna nie zawiera wszystkich danych koniecznych do dokonania wpisu, orzeczenie 

albo decyzja administracyjna nie powinna stanowić podstawy wpisu do księgi wieczystej. 

Istotna jest również właściwa forma dokumentu mogącego stanowić podstawę wpisu 

do księgi wieczystej, gdyż załączenie do wniosku o wpis do księgi wieczystej dokumentu 

w niewłaściwej formie będzie skutkowało oddaleniem przez sąd tego wniosku. 

W konsekwencji przepis art. 6268 § 2 KPC jest funkcjonalnie powiązany 

z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku – o księgach wieczystych i hipotece7, który 

stanowi, że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie 

poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Przepis 

ten wskazuje minimalną formę dokumentu mogącego stanowić podstawę wpisu do księgi 

wieczystej8. Przepisy szczególne mogą przewidywać inną formę dla dokumentu będącego 

podstawą wpisu niż forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Przez pojęcie 

4 Ibdiem.
5 Zob. postanowienie SN z 20.2.2003 r., II CKN 1237/2000, LexPolonica nr 1622927;  postanowienie SN z 

17.7.2008 r., II CSK 115/2008, LexPolonica nr 3931681; postanowienie SN z 5.11.2008 r., I CSK 169/2008, 

LexPolonica nr 3045571; postanowienie SN z 18.6.2009 r., II CSK 4/2009, LexPolonica nr 2372471; 

postanowienie SN z 21.5.2010 r., II CSK 641/2009, LexPolonica nr 6869593; postanowienie SN z 20.10.2011 r., 

III CSK 322/2010, LexPolonica nr 5157799; postanowienie SN z 12.1.2012 r., IV CSK 251/2011, LexPolonica 

nr 5145723; postanowienie SN z 15.2.2013 r., I CSK 315/2012, OSN 2013, nr 7-8.
6 Zob. postanowienie SN z 9.07.2009 r., III CSK 348/2008, LexPolonica nr 2096944.
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, dalej jako u.k.w.h.
8 Np. zob. Uchwała SN z dnia 30.10.1984 r., III CZP 62/84, OSNC 1985, nr 7, poz. 88.
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przepisów szczególnych należy rozumieć zarówno ustawę o księgach wieczystych i hipotece, 

jak i inne akty prawne9. 

Zasada notarialnego poświadczania podpisu na dokumencie, który ma stanowić 

podstawę wpisu, nie odnosi się do dokumentów urzędowych w rozumieniu art. 244 KPC10. 

Dokumenty te w rozumieniu art. 31 ust. 1 u.k.w.h., są bowiem sporządzane w innej formie 

przewidzianej przez przepisy szczególe. Dokumentami urzędowymi niewątpliwie są decyzje 

administracyjne, której formę określają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks Postępowania Administracyjnego11. Zgodnie z art. 244 § 1 KPC dokumenty 

urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy 

publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało 

w nich urzędowo zaświadczone. 

Przepis art. 393 § 1 KPA przewiduje, że w przypadku pism wydanych przez organ 

administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku 

pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma. Przepis ten określa 

konwersję (przekształcenie) pisma sporządzonego pierwotnie w formie dokumentu 

elektronicznego w formę pisemną (wydruk dokumentu). Wydruk ten stanowi dowód tego, co 

zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej (art. 393 § 4 KPA).

W literaturze przedmiotu został zaprezentowany pogląd, że z uwagi na art. 14 KPA, 

który przewiduje jedynie jedną formę załatwiania spraw, a mianowicie formę pisemną i dwie 

postacie tej formy, a mianowicie pismo w postaci papierowej i pismo w postaci 

elektronicznej, należy zatem przyjąć, że przepis art. 393 § 1 KPA nie ma zastosowania do 

pism załatwiających sprawę będącą przedmiotem postępowania, w tym decyzji 

9 I. Heropolitańska [w:] I. Heropolitańska, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, A. Tułodziecka, Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Legalis 2021, kom do art. 31 uw. 10.
10 Zob. postanowienie SN z 9.03.2004 r., V CK 448/2003, Lex/el nr 183791; T. Czech, Księgi wieczyste i 

hipoteka. Komentarz, Lex/el 2014, kom. art. 31, uw. 91; E. Gniewek, Księgi wieczyste. Art. 1-582 KWU. Art. 

6261-62613 KPC. Komentarz, Legalis 2018, kom. do art. 31, uw. 25-26.
11 Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako KPA.
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administracyjnych, które mogą być wydawane w formie pisemnej i doręczane jako pisma 

utrwalone na papierze lub pisma utrwalone elektronicznie12.

Jednakże w orzecznictwie jest reprezentowany pogląd przeciwny, że de lege lata 

organ ma możliwość załatwienia sprawy i wydania decyzji w formie papierowej lub w formie 

dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem zaufanym, kwalifikowanym, osobistym) 

i doręczenia decyzji:

1)     w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego (art. 39 KPA);

2) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego (przez ePuap, art. 391 KPA);

3) w formie dokumentu elektronicznego, wysyłając wydruk decyzji w trybie 

art. 393 KPA za pośrednictwem operatora pocztowego (art. 39 KPA)13.

W konsekwencji nie można wykluczyć, że w praktyce może się zdarzyć, że organ 

wydaje decyzje administracyjną w formie dokumentu elektronicznego i wysyła wydruk tej 

decyzji, o którym mowa w art. 393 KPA. 

W myśl stanowiska reprezentowanego w doktrynie prawa administracyjnego 

wydruku, o którym mowa w art. 393 KPA nie można zakwalifikować do pisma w rozumieniu 

art. 14 KPA14. Treść wydruku to „odzwierciedlenie” treści pisma wydanego przez organ 

administracji publicznej w postaci elektronicznej (przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego)15.  W konsekwencji wydruk ten jest co najwyżej wykonaną na papierze 

kopią pierwotnego i oryginalnego pisma w postaci elektronicznej16.  

Zarówno w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze nie budzi wątpliwości, że 

podstawę wpisu do księgi wieczystej może stanowić wyłącznie oryginał dokumentu17. 

12 A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Lex/el 2021, kom do art. art. 393, uw. 3.
13 Postanowienie WSA w Szczecinie z 01.10.2021, II SA/Sz 1024/21, Lex/el nr 3232733. 
14 A. Wróbel [w:] Komentarz…, kom do art. art. 393, uw. 3.
15 Ibidem, kom do art. art. 393, uw. 3.
16 A. Skóra [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1-60. Tom I, red. M. Karpiuk, P. 

Krzykowski, A. Skóra, Lex/el 2020, kom do art. 393, uw. 2; G. Sibiga, „Odwrócona cyfryzacja” w postępowaniu 

administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 16.04.2020 r., Monitor 

Prawniczy 2020, nr 18, s. 957, A. Wróbel [w:] Komentarz…, kom do art. art. 393, uw. 3.
17 Zob. G. Bieniek, Podstawa wpisu do księgi wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego, Nowy Przegląd 

Notarialny 2007 nr 2, s. 16; T. Czech, Księgi…, kom. art. 31, uw. 97-109; E.  Kowalik, Zakres…, s. 260-267; 

P. Siciński, Komentarz do wpisów w księgach wieczystych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2013, s. 118; 

postanowienie SN z 12.06.1996 r., III CZP 61/96, Legalis nr 30044; postanowienie SN z 9.3.2005 r., III CK 
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W aktach wieczystoksięgowych powinny być gromadzone oryginały dokumentów, które 

potwierdzają zmianę stanu prawnego nieruchomości18. Jest to podyktowane tym, że księgi 

wieczyste są publicznym rejestrem praw dotyczących nieruchomości, a podstawowe zasady 

instytucji ksiąg wieczystych muszą być realizowane w interesie publicznym, 

a w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami19.

Z powyższego wynika, że wydruk, o którym mowa w art. 393 § 1 KPA, decyzji 

administracyjnej w wydanej formie dokumentu elektronicznego nie może być uznany za 

dokument stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej. Co prawda od reguły, że 

podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi wyłącznie oryginał dokumentu mogą zachodzić 

wyjątki, jednakże muszą wynikać z wyraźnej podstawy prawnej20. W stosunku do wydruku, 

o którym mowa art. 393 KPA brak wskazania, aby taki wydruk mógł stanowić podstawę 

wpisu do księgi wieczystej. Taki wyjątek zaistnieje w sytuacji urzędowo poświadczonego 

odpisu dokumentu lub wyciągu z dokumentu, które sporządzone zostały zgodnie 

z art. 250 § 1 KPC przez organ lub podmiot, o którym mowa w art. 244 § 1 i 2 KPC, jeżeli 

dokument ten znajduje się w ich aktach, a zatem niezależnie od tego czy został on przez tenże 

organ lub podmiot wytworzony21. Odpis takiego dokumentu traktuje się na równi 

z oryginałem tego dokumentu. W konsekwencji odpis sporządzony zgodnie 

z art. 250 § 1 KPC stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

W stosunku do decyzji administracyjnej uwierzytelniany odpis może być sporządzony 

w oparciu o art. 73 § 2 KPA, który stanowi, że strona może żądać uwierzytelnienia odpisów 

lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to 

uzasadnione ważnym interesem strony. Przepis ten ma zastosowanie również do dokumentów 

sporządzonych w formie elektronicznej. W związku z tym, jeżeli została wydana decyzja 

administracyjna w formie dokumentu elektronicznego, to podstawą wpisu do księgi 

132/04, Lex nr 453048; postanowienie SN z 24.10.2013 r., IV CSK 20/13, Lex/el nr 1389011; uchwała SN 

z 8.12.2005 r., III CZP 101/05, Legalis nr 71711.
18 T. Czech, Księgi…, kom. art. 31, uw. 98.
19 Por. postanowienie SN z 3.07.2019 r. II CSK 807/18, Lex/el nr 2690852.
20 Zob. postanowienie SN z 30.01.2014 r., IV CSK 243/13, Lex/el nr 1433603, postanowienie SN z 8.10.2014 r., 

II CSK 54/14, Legalis 1157412.
21 Por. uchwała SN z 30.10.1984 r., III CZP 62/84, Legalis nr 24438; uchwała SN z 8.12.2005 r., III CZP 101/05, 

Legalis nr 71711; postanowienie SN z 24.06.1994 r., II CKN 216/97, Legalis nr 31377; postanowienie SN z 

9.03.2004 r., V CK 448/03 Legalis nr 67906; postanowienie SN z 9.03.2005 r., III CK 132/04 Legalis nr 250781; 

postanowienie SN z 23.04.2008 r., III CSK 335/07, Legalis nr 127062.
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wieczystej będzie stanowił jej uwierzytelniony odpis sporządzony w rozumieniu 

z art. 250 § 1 KPC.

Kontrola przez sąd wieczystoksięgowy dokumentów stanowiących podstawę wpisu 

stanowi gwarancję prawidłowości wpisów w księdze wieczystej22. Obowiązkiem sądu 

wieczystoksięgowego jest bowiem dbanie, aby treść wpisów w księdze wieczystej była 

zgodna z rzeczywistym stanem prawnym23. 

Natomiast odnosząc się do postulatu legislacyjnego w kwestii zamian przepisów 

regulujących postępowanie wieczystoksięgowe tak aby dokument sporządzony w formie 

elektronicznej mógł stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej to należy podkreślić, 

że Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega brak koherencji pomiędzy przepisami 

regulującymi sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej, a przepisami regulującymi 

ustrój instytucji ksiąg wieczystych. Przy czym należy podkreślić, że w tym zakresie zmiana 

przepisów musi być zespolona ze zmianami informatycznymi w systemie teleinformatycznym 

obsługującym księgi wieczyste, tak aby możliwa była przez sąd weryfikacja autentyczności 

dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej, który ma stanowić podstawę wpisu do 

księgi wieczystej. Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości są prowadzone prace 

analityczno-koncepcyjne nad rozwojem instytucji ksiąg wieczystych, m.in. poprzez 

stworzenie tzw. akt hybrydowych, które mają być odpowiedzią na potrzeby społeczno-

gospodarcze kraju.

Z poważaniem

     z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Katarzyna Frydrych

Podsekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

22 Zob. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów SN z 23.09.1993 r., III CZP 81/93, OSNCP 1994, nr 2, 

poz. 27.
23 Zob. postanowienie SN z 24.09.2010 r., IV CSK 82/2010, LexPolonica nr 5795154.
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