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Z chwilą śmierci osoby następuje tzw . otwarcie pozostawionego przez nią 
spadku, a spadkobiercy nabywają spadek . Polskie prawo przewiduje dwa źró-
dła powołania do spadku: wolę spadkodawcy wyrażoną w przygotowanym 
odpowiednio testamencie (tzw . dziedziczenie testamentowe) oraz przepisy 
ustawy (tzw . dziedziczenie ustawowe) . Pierwszeństwo przyznaje się dzie-
dziczeniu testamentowemu . Dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę dopiero 
wówczas, gdy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu albo sporzą-
dzony testament jest nieważny lub gdy żaden z powołanych spadkobierców 
nie chce lub nie może dziedziczyć . Dopuszczalna jest również sytuacja, w któ-
rej spadek dziedziczony jest częściowo z testamentu, a częściowo z ustawy . 
W Polsce nie jest natomiast dopuszczalne zawieranie umowy dziedziczenia 
(umowy o spadek po osobie żyjącej) . Osoby nie mogą zatem umówić się, że 
jedna z nich będzie dziedziczyła po drugiej lub że będą dziedziczyły po sobie 
wzajemnie albo też ustalić, co zrobią ze spadkiem po innej, jeszcze żyjącej oso-
bie . Przepisy wskazują jednoznacznie, że tego rodzaju umowy są nieważne . 
Spadkobierca ma natomiast prawo zrzec się spadku . Czynność ta może być 
dokonana wyłącznie za życia spadkodawcy, bowiem konieczne jest w takim 
wypadku zawarcie pomiędzy spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą sto-
sownej umowy przed notariuszem . Umowa taka wywiera skutek zarówno 
wobec spadkobiercy, jak i jego dzieci, wnuków i prawnuków (tzn . one rów-
nież nie dziedziczą po takim spadkodawcy); strony mogą jednak dokonać 
w tym względzie innych ustaleń .

SpaDkOBierCy

Spadkobiercą może być, co do zasady, podmiot zdolny w chwili otwarcia spad-
ku (czyli w chwili śmierci spadkodawcy) do nabycia praw i obowiązków two-
rzących spadek . 

Osoba fizyczna może być zarówno spadkobiercą ustawowym, jak i testamen-
towym, jeżeli żyje w chwili otwarcia spadku . Wymóg ten oznacza, że nie może 
być spadkobiercą osoba, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą (np . dwie 
osoby zginęły razem w wypadku), lub co do której nie zostało obalone domnie-
manie równoczesnej śmierci (gdy kilka osób utraciło życie podczas grożącego 
im wspólnie niebezpieczeństwa) . Przy ustalaniu praw do dziedziczenia istotna 
jest data wskazana w akcie zgonu spadkobiercy (musi być ona wcześniejsza 
chociażby o kilka godzin od daty śmierci spadkodawcy) lub w orzeczeniu sądo-
wym stwierdzającym jego zgon albo w postanowieniu o uznaniu za zmarłego .
Nieco inaczej problem wygląda w przypadku dziecka poczętego, a jeszcze nie-
urodzonego w chwili śmierci spadkodawcy − może ono dziedziczyć po zmar-
łym, jednak pod warunkiem, że urodzi się żywe . Ta warunkowa zdolność do 
dziedziczenia odnosi się również do dzieci poczętych in vitro . Jeżeli zatem ojciec 
dziecka zmarł przed jego urodzeniem, dziecko będzie dziedziczyło po rodzicu, 
jeżeli urodzi się żywe . Wskazane uprawnienie do dziedziczenia nie zostanie zni-
weczone, jeśli noworodek wkrótce po narodzinach umrze . 

osoby fizyczne
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Osoba prawna może być spadkobiercą, jeżeli istnieje w chwili otwarcia spadku . 
Taka sama reguła znajduje zastosowanie do jednostek organizacyjnych niebę-
dących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną . 
Jednostka organizacyjna nabywa co do zasady osobowość prawną z chwilą jej 
wpisu do odpowiedniego rejestru . 
Również w tym przypadku wprowadzono wyjątek od reguły . Dotyczy on funda-
cji ustanowionej przez spadkodawcę w testamencie . 
Należy zaznaczyć, że w przypadku tej grupy podmiotów z ustawy dziedziczyć 
może jedynie gmina i Skarb Państwa; pozostałe mogą dziedziczyć wyłącznie 
w sytuacji, gdy zostaną przez spadkobiercę powołane do dziedziczenia w te-
stamencie .

nieGODnOŚĆ

Osoba, która zwraca się przeciwko spadkodawcy lub która ingeruje w jego 
prawo do swobodnego testowania, może zostać uznana za niegodną dzie-
dziczenia . Uznanie spadkobiercy za niegodnego powoduje, że traktuje się 
go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku . W konsekwencji część spadku, jaka 
miałaby przypaść takiemu spadkobiercy, przypada innym osobom, tzn . albo 
pozostałym spadkobiercom testamentowym, albo spadkobiercom ustawo-
wym (np . jego dzieciom) .

Za niegodnego może zostać uznany wyłącznie spadkobierca, który:
• dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy 

(zbrodni albo występku); chodzi nie tylko o osobę, która popełniła prze-
stępstwo, ale również osobę współdziałającą ze sprawcą czy namawiają-
cą do jego popełnienia, a także usiłującą takie przestępstwo popełnić,

• podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwo-
łania testamentu; usprawiedliwieniem nie mogą być tu ani „dobre inten-
cje” spadkobiercy, który uznając testament za niesprawiedliwy, nakłania 
spadkodawcę do jego odwołania, ani okoliczność, że testament został 
następnie uznany za nieważny,

• podstępem lub groźbą przeszkodził spadkodawcy w sporządzeniu lub 
odwołaniu testamentu,

• umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,
• umyślnie podrobił testament lub przerobił testament spadkodawcy,
• świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego 

przez inną osobę, np . wystąpił o stwierdzenie nabycia spadku na podsta-
wie testamentu, wiedząc, że dokument został przez osobę trzecią podro-
biony lub przerobiony .

Sam fakt wystąpienia jednej z powyższych okoliczności nie powoduje automa-
tycznie uznania spadkobiercy za niegodnego . Konieczne jest wydanie przez sąd 

osoby prawne, 
jednostki 

organizacyjne, 
fundacje

przesłanki

orzeczenie o 
niegodności
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stosownego orzeczenia stwierdzającego, że określony spadkobierca uznany 
został za niegodnego . Zatem osoba mająca w tym interes musi w ciągu roku od 
dnia, w którym dowiedziała się o niegodnym zachowaniu spadkobiercy (jed-
nak nie później niż przed upływem 3 lat od śmierci spadkodawcy), wystąpić do 
sądu z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego .
Jeżeli sąd uzna żądanie za zasadne, skutki niegodności powstaną z mocy prawa, 
tzn . niezależnie od woli, a nawet wiedzy spadkodawcy . 

Jeżeli spadkodawca przebaczy spadkobiercy, który dopuścił się jednego ze 
wskazanych powyżej czynów, uznanie go za niegodnego nie będzie możliwe . 
Sam akt przebaczenia nie jest w żaden sposób sformalizowany, wobec czego 
istotne będzie każde zachowanie spadkodawcy, które ujawnia jego wyraźny 
zamiar przebaczenia niegodnemu spadkobiercy .  

WyDzieDziCzenie

Z wydziedziczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy spadkodawca pozba-
wia w testamencie małżonka, dziecko, wnuka czy rodzica prawa do zachowku . 
Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu nie chodzi zatem o sytuację, 
w której spadkodawca pozbawia spadkobiercę ustawowego możliwości ja-
kiegokolwiek dziedziczenia po nim . Przepisy nie wykluczają wyłączenia 
spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia poprzez sporządzenie testa-
mentu negatywnego . Zabieg taki nie pozbawia jednak spadkobiercy prawa 
do zachowku . 
Fakt wydziedziczenia przez spadkodawcę jego dziecka pozostaje bez wpływu 
na uprawnienie do zachowku dzieci i wnuków wydziedziczonego, wydziedzi-
czonego traktuje się bowiem tak, jakby nie dożył otwarcia spadku . 

Spadkodawca może dokonać wydziedziczenia wyłącznie w testamencie; 
musi przy tym jasno i jednoznacznie sformułować wolę pozbawienia upraw-
nionego prawa do zachowku . Konieczne jest również wskazanie przyczyny 
wydziedziczenia . Katalog przyczyn jest zamknięty, tzn . tylko wystąpienie jed-
nej ze wskazanych poniżej okoliczności uzasadnia wydziedziczenie:
• uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczy-

wie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
• uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej 

z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu 
lub wolności albo rażącej obrazy czci;

• uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodaw-
cy obowiązków rodzinnych .

Spadkodawca, dokonując w testamencie wydziedziczenia, nie musi posługi-
wać się sformułowaniem ustawowym – ważne jest, aby powód swojej decyzji 
opisał w taki sposób, żeby można było ustalić, która z ustawowych przesła-
nek wystąpiła w tym przypadku . 

przebaczenie 
niegodnemu

jak 
wydziedziczyć
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Brak wskazania w testamencie przyczyny wydziedziczenia powoduje, że 
jest ono nieważne . Taki sam skutek wywołuje podanie innej niż przewidzia-
na w przepisach przyczyny, a także dokonanie wydziedziczenia w nieważ-
nym testamencie .
Wydziedziczenie jest również bezskuteczne, jeżeli spadkodawca przebaczył 
spadkobiercy (i to bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastąpiło) . 
Należy jednak zastrzec, że jeżeli przebaczenie nastąpiło po sporządzeniu 
testamentu wydziedziczającego, musi być ono dokonane poprzez sporzą-
dzenie nowego testamentu . 

DzieDziCzenie uStaWOWe

W pierwszej kolejności do spadku powoływany jest z ustawy małżonek 
oraz dzieci spadkodawcy (ewentualnie wnuki bądź prawnuki, jeżeli któ-
reś z dzieci nie żyło w chwili śmierci spadkodawcy) . Dopiero w następnej 
kolejności, jeżeli spadkodawca nie posiada dzieci czy wnuków, do spadku 
powoływani sią jego rodzice; stają się oni spadkobiercami ustawowymi 
również w sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał ani współmałżonka, 
ani zstępnych . Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku, jego udział spadkowy przypada rodzeństwu spadkodawcy . Z kolei 
w sytuacji, gdy którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie żyje w chwili 
otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom (a w dal-
szej kolejności wnukom i prawnukom) . 
Dziadkowie (lub ewentualnie pradziadkowie) powoływani są do spadku 
dopiero w sytuacji, gdy brak jest dzieci, wnuków, prawnuków, małżonka, 
rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa . W przypadku, gdy któryś 
z dziadków nie żyje w chwili otwarcia spadku, jego udział spadkowy przy-
pada jego zstępnym (czyli np . cioci lub stryjkowi spadkodawcy, ewentual-
nie dalej ich dzieciom, czyli kuzynostwu spadkobiercy) .
Do dziedziczenia z ustawy mogą również zostać dopuszczeni pasierbo-
wie spadkodawcy . Stanie się tak jedynie wówczas, gdy brak jest małżonka 
spadkodawcy i wskazanych powyżej krewnych, a pasierbowie w chwili 
otwarcia spadku są sierotami zupełnymi .

W przypadku przysposobienia całkowitego i przysposobienia pełnego 
adoptowane dziecko dziedziczy po adoptującym go rodzicu i jego krew-
nych tak jak dziecko rodzone; rodzic adopcyjny i jego krewni dziedziczą 
po przysposobionym jak jego naturalni krewni . Co istotne, adoptowane 
w ten sposób dziecko nie dziedziczy po swoich naturalnych rodzicach czy 
dziadkach oraz ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim, chyba że 
jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka . Jeżeli z kolei 
przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobio-
nego, a wynikające z pokrewieństwa prawa i obowiązki krewnych zmarłe-

nieważność 
wydziedziczenia

przysposobienie
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go rodzica zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane, adoptowa-
ne dziecko może dziedziczyć także po krewnych zmarłego .
W przypadku przysposobienia niepełnego rodzice biologiczni adoptowa-
nego dziecka nie dziedziczą po nim z ustawy, dziedziczy po nim natomiast 
przysposabiający . Z kolei dziecko dziedziczy po przysposabiającym i, co 
ważne, również po krewnych swojej rodziny naturalnej, z wyłączeniem 
rodziców biologicznych, których władza rodzicielska ustała .

Zasady dziedziczenia z ustawy ulegają pewnej modyfikacji w sytuacji, gdy 
będący małżeństwem spadkobierca i spadkodawca pozostawali w sepa-
racji, jak również w przypadku, gdy doszło pomiędzy nimi do rozwodu . 
W takim wypadku pozostały przy życiu małżonek nie dziedziczy po zmar-
łym – traktuje się go, jakby nie dożył otwarcia spadku . W konsekwencji 
jego udział w spadku przypada innym spadkobiercom ustawowym lub 
testamentowym .
Na takiej samej zasadzie może zostać wyłączony z dziedziczenia małżo-
nek zmarłego, jeżeli przed śmiercią małżonek-spadkodawca złożył wnio-
sek o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka-spadkobiercy 
i wniosek ten został uznany przez sąd za zasadny . 

W braku wskazanych powyżej osób spadkobiercą ustawowym zostaje 
gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy .  Jeżeli nie można 
ustalić ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski albo ostat-
nie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek 
przypada Skarbowi Państwa .

DzieDziCzenie teStamentOWe

Testament jest dokumentem, w którym testator, decydując o losach swojego 
majątku, może m .in .:
• powołać spadkobierców − testator może powołać do całości lub części spad-

ku jedną lub kilka osób, co oznacza, że może rozrządzić całym pozostawia-
nym przez siebie majątkiem na rzecz dowolnej liczby osób; spadkodawca 
może określić udziały spadkowe poszczególnych spadkobierców, czyli kto 
i w jakiej części będzie po nim dziedziczył; w braku takich postanowień 
dziedziczą oni w częściach równych; spadkodawca może powołać także 
spadkobiercę na wypadek, gdyby inny spadkobierca nie mógł lub nie chciał 
dziedziczyć jest to (tzw . podstawienie);

• ustanowić zapisy zwykłe, zapisy windykacyjne, polecenia;
• powołać wykonawcę testamentu;
• dokonać wydziedziczenia .

Przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać o podstawowych zasadach:
• testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoba mająca pełną zdol-

ność do czynności prawnych;

separacja, 
rozwód

gmina, 
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• niedopuszczalne jest zarówno sporządzenie, jak i odwołanie testamentu 
przez przedstawiciela, gdyż są to czynności o charakterze osobistym;

• zakazane jest sporządzanie testamentów wspólnych − testament może 
zawierać rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy, co nie oznacza, że np . 
na jednej kartce papieru nie mogą być sporządzone dwa testamenty;

• spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak 
i jego poszczególne postanowienia, bez podania przyczyny; odwołanie 
może nastąpić przez zniszczenie dokumentu, pozbawienie go cech, które 
decydują o jego ważności, przez sporządzenie nowego testamentu bądź 
przez dokonanie w dotychczasowym testamencie zmian, z których wyni-
ka wola odwołania jego postanowień;

• testator nie może zrzec się prawa do odwołania testamentu, co powodu-
je, że wszelkie poczynione przez niego zastrzeżenia dotyczące nieodwo-
łalności i ostateczności nie są wiążące;

• testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobod-
ne powzięcie decyzji i wyrażenie woli lub pod wpływem błędu albo groź-
by jest nieważny .

Aby testament mógł być uznany za ważny, musi zostać sporządzony w od-
powiedniej formie .

Testament własnoręczny (holograficzny) to dokument spisany osobiście 
przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, opatrzony jego własnoręcz-
nym podpisem i datą . Pismo ręczne oznacza, że testator musi samodzielnie, 
bez ingerencji osób trzecich spisać swoją ostatnią wolę, przy czym do-
puszczalne jest, aby posłużył się przy tym np . przyrządem ortopedycznym 
umożliwiającym (ułatwiającym mu) dokonanie takiej czynności . Testament 
taki mogą sporządzić osoby głuche, nieme czy głuchonieme . Co zrozumiałe, 
dla osób niepotrafiących albo niemogących pisać lub czytać forma ta jest 
niedopuszczalna (nie ma możliwości spisania takiego dokumentu pismem 
Braille’a) . 
Uchybienie wskazanym wymogom powoduje nieważność testamentu, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że brak daty nie pociąga za sobą nieważności, 
jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia 
testamentu, co do treści samego rozrządzenia, jak i − w wypadku istnienia 
jednocześnie kilku testamentów tej samej osoby − co do ich wzajemnego 
stosunku . Poprawki, skreślenia i dopiski są dopuszczalne i prawnie skutecz-
ne, jeżeli dokonane są ręką testatora, przy jego pełnym rozeznaniu i wolnej 
woli; zmiany dokonane po spisaniu dokumentu muszą być dla swej ważno-
ści opatrzone dodatkowo datą i podpisem spadkobiercy .

Testamentu przygotowany w formie aktu notarialnego uważany jest za 
najbezpieczniejszy, co nie znaczy, że nie może zostać uznany przez sąd za 
nieważny . Na przykład, jeżeli testator nie złoży oświadczenia woli, a jedynie 
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podpisze dokument przygotowany wcześniej przez notariusza i spadko-
biercę, testament będzie nieważny .
Z formy testamentu notarialnego może skorzystać każda osoba fizyczna, także 
osoba głucha, niema, głuchoniema czy niewidoma . Jednak testament sporzą-
dzony przez taką osobę będzie nieważny, jeżeli w jego treści zabraknie wzmian-
ki, że notariusz upewnił się, iż treść dokonanej czynności prawnej jest dokład-
nie znana i zrozumiała dla testatora . Co więcej, notariusz – na życzenie takiej 
osoby – powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę . 
Oryginał testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego jest przecho-
wywany w kancelarii notarialnej, a po upływie 10 lat w archiwum wieczystok-
sięgowym . Osobom zainteresowanym wydaje się tylko wypisy aktu notarialne-
go, które mają moc oryginału .

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obec-
ności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, 
sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego . 
Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego 
sporządzenia . Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków . 
Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez urzędnika, 
wobec którego wola została oświadczona, oraz przez świadków . Jeżeli spad-
kodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze 
wskazaniem przyczyny braku podpisu .
Osoby głuche, nieme lub głuchonieme nie mogą sporządzić testamentu 
w tej formie .

Testament ustny jest testamentem szczególnym, co oznacza, że może być spo-
rządzany tylko w określonych wypadkach: w obawie rychłej śmierci spadko-
dawcy albo gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej for-
my testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (czyli np . w sytuacji, 
gdy testator z uwagi na stan zdrowia nie może pisać i niemożliwe jest udanie 
się celem sporządzenia testamentu do notariusza lub do urzędu) .
Aby taki testament był ważny, spadkodawca musi oświadczyć ostatnią wolę 
ustnie, przy jednoczesnej obecności trzech świadków, po czym treść testa-
mentu musi być w odpowiedni sposób stwierdzona, tzn . jeden ze świadków 
albo osoba trzecia spisuje oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku 
od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty 
sporządzenia pisma; pismo to musi podpisać spadkodawca oraz dwaj świad-
kowie albo wszyscy świadkowie .
Jeżeli z jakiegoś powodu treść testamentu ustnego nie zostanie w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku 
stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem . 

Obowiązujące przepisy przewidują jeszcze dwie formy szczególne: tzw . te-
stament podróżny (sporządzany podczas podróży na polskim statku mor-
skim lub powietrznym) oraz testament wojskowy (sporządzany m .in . przez 
żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową, pracowników 
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cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych, osoby cywilne towarzyszące 
Siłom Zbrojnym) . 

Bardzo istotne jest to, że testament szczególny traci moc z upływem 6 mie-
sięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy te-
stamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego 
terminu .

Nie każda osoba może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu . Uchy-
bienie ustawowym zakazom powoduje, co do zasady, nieważność doku-
mentu .
Przepisy wskazują, że świadkiem nie może być:
• osoba, która w chwili sporządzania dokumentu jest niepełnoletnia lub 

ubezwłasnowolniona, jak również osoba, która wprawdzie formalnie nie 
jest ubezwłasnowolniona, ale z uwagi na swój stan faktycznie jest nie-
zdolna do pełnienia roli świadka, np . z powodu choroby psychicznej czy 
niedorozwoju umysłowego, a także z powodu nietrzeźwości, odurzenia 
czy wysokiej gorączki;

• osoba, która w chwili sporządzania dokumentu jest niewidoma, głucha, 
niema lub głuchoniema;

• osoba, która w chwili sporządzania dokumentu nie może czytać i pisać, 
a więc nie tylko analfabeta, ale również osoba, która z uwagi na stan zdro-
wia nie może wykonywać tych czynności;

• osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza te-
stament;

• osoba, która w chwili sporządzania dokumentu jest skazana prawomoc-
nie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania;

• osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, 
jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego 
stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia; w tym 
jednak wypadku zasadą jest, iż nieważnością dotknięte jest jedynie po-
stanowienie, które przysparza korzyść tej osobie lub jej najbliższym; cały 
testament jest nieważny dopiero wówczas, gdy bez nieważnego postano-
wienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści .

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać zarówno spadkobiercę te-
stamentowego, jak i ustawowego do spełnienia określonego świadczenia 
majątkowego na rzecz oznaczonej osoby fizycznej lub prawnej, np . przenie-
sienia własności lub posiadania określonych przedmiotów (np . samochodu, 
mieszkania czy telewizora, niekoniecznie należących do spadku), zwolnie-
nia z długu, ustanowienia służebności mieszkania, wypłacenia określonej 
sumy pieniężnej, a nawet niewykonywania pewnych uprawnień . Zapiso-
bierca może również zostać zobowiązany do spełnienia takiego świadcze-
nia wobec kolejnych osób .
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Jeżeli osoba nie chce lub nie może być zapisobiercą, ten, kto miał na jej 
rzecz spełnić określone świadczenie, zostaje zwolniony od tego obowiąz-
ku; powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dal-
sze zapisy .
Zapisobierca może domagać się wykonania zapisu od chwili ogłoszenia 
testamentu, chyba że spadkodawca postanowił inaczej . Zapisobierca, na 
którego został nałożony obowiązek wykonania dalszego zapisu, może po-
wstrzymać się z jego wykonaniem do czasu, aż spadkobierca wykona za-
pis wobec niego; może też zwolnić się od tego obowiązku przez bezpłatnie 
przeniesienia na rzecz dalszego zapisobiercy praw otrzymanych z tytułu 
zapisu albo przelew roszczenia o jego wykonanie .

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego możliwe jest 
zawarcie zapisu windykacyjnego, tzn . postanowienia, że określona osoba 
nabywa określony przedmiot z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci 
spadkodawcy przedmiot przechodzi na zapisobiercę) . Przedmiotem zapi-
su windykacyjnego mogą być jedynie rzeczy oznaczone co do tożsamości 
(określona nieruchomość, określony przedmiot), zbywalne prawa mająt-
kowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz 
zapisobiercy użytkowania lub służebności . Przedmiotem zapisu windyka-
cyjnego nie mogą być pieniądze .

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać jednego, niektórych lub 
wszystkich spadkobierców lub zapisobierców do określonego działania 
lub zaniechania, np . do zorganizowania jakiejś uroczystości, uporządko-
wania jakichś spraw, ufundowania stypendium, postawienia pomnika lub 
powstrzymania się od wyjazdu za granicę . 
Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wy-
konawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść ob-
ciążonego poleceniem . Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, 
wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy .

zaCHOWek

Zachowek ma zapobiegać pokrzywdzeniu osób najbliższych zmarłemu, 
który poprzez rozdysponowanie majątku pomiędzy osoby trzecie nie po-
zostawia im nawet części swojego dobytku . Należy się on zatem upraw-
nionym zarówno wówczas, gdy spadkobierca pozostawił po sobie testa-
ment, jak i wtedy, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego .
Spadkodawca może wyłącznie w jeden sposób wpływać na krąg osób 
uprawnionych do zachowku − w określonych sytuacjach ma prawo do 
pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku poprzez wydziedziczenie . 
Nie ma natomiast żadnych możliwości modyfikowania wysokości przysłu-
gującego uprawnionemu zachowku, gdyż tą określa ustawa . 
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Przepisy nie wymieniają wprost osób uprawnionych do zachowku, wska-
zując jedynie rodzaj więzi łączącej spadkodawcę z potencjalnymi spadko-
biercami oraz sposób ustalania kręgu uprawnionych . Uprawnionymi do 
zachowku są: 
• zstępni (czyli dzieci, również przysposobione, wnuki, prawnuki), 
• małżonek oraz 
• rodzice spadkodawcy (nie tylko biologiczni, ale również adopcyjni), 
− pod warunkiem, że byliby powołani do spadku z ustawy .

Przy ustalaniu prawa do zachowku niezbędne jest zatem każdorazowe 
zbadanie, czy w danej sytuacji określone osoby stałyby się spadkobiercami 
ustawowymi, gdyż nie ma możliwości, aby wszyscy powyżej wymienieni 
dziedziczyli jednocześnie . Należy mieć na uwadze również to, że w niektó-
rych przypadkach ustawa każe traktować poszczególne osoby tak, jakby nie 
dożyły otwarcia spadku; osoby takie, pomimo potencjalnej możliwości, nie 
otrzymają zachowku .

Wysokość zachowku wynosi co do zasady 1/� wartości udziału spadkowego . 
Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni, wy-
sokość należnego zachowku wynosi �/3 wartości udziału . 
Wartość udziału to hipotetyczny udział w spadku, jaki przypadałby upraw-
nionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego .
Co prawda zachowku nie dostaną osoby, które ustawa każe traktować tak, 
jakby nie dożyły otwarcia spadku, jednak niektóre z takich osób bierze się 
pod uwagę przy ustalaniu wielkości udziału spadkowego stanowiącego pod-
stawę do obliczania zachowku . Uwzględnia się spadkobierców niegodnych 
i tych, którzy odrzucili spadek; nie uwzględnia się natomiast spadkobierców, 
którzy zrzekli się dziedziczenia lub zostali wydziedziczeni . 
Przy ustalaniu wysokości zachowku bierze się pod uwagę czystą wartość 
spadku (czyli różnicę pomiędzy wysokością aktywów wchodzących w skład 
spadku a wysokością długów spadkowych) . Nie odejmuje się od niej wartości 
zapisów zwykłych i poleceń, dolicza się natomiast dokonane przez spadko-
dawcę darowizny (choć z pewnymi wyjątkami) oraz zapisy windykacyjne .

Prawo do zachowku może być zrealizowane w różny sposób . Spadkodawca 
może jeszcze za życia obdarować uprawnionego, może również powołać taką 
osobę do spadku lub też uczynić na jej rzecz zapis − w ten sposób upraw-
nienie do zachowku może zostać zaspokojone . Jeżeli spadkodawca tego nie 
uczyni, uprawniony do zachowku będzie mógł domagać się od spadkobiercy 
(lub ewentualnie od osoby, na rzecz której uczyniony został zapis windykacyj-
ny, a w dalszej kolejności darowizna) zapłaty sumy pieniężnej potrzebnej do 
pokrycia w całości (jeżeli uprawniony do zachowku nie otrzymał ze spadku 
żadnej korzyści) lub uzupełnienia brakującej części zachowku (w przypadku, 
gdy uprawniony do zachowku coś jednak dostał od spadkodawcy) . 
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Co istotne, jeżeli uprawniony do zachowku został powołany do dziedziczenia 
(z ustawy lub na mocy testamentu) albo uczyniono na jego rzecz zapis, nie 
może odrzucić spadku lub zapisu i domagać się wypłaty zachowku w pienią-
dzu . Co więcej, jest związany wybranym przez spadkodawcę sposobem zaspo-
kojenia zachowku .

Uprawniony może domagać się wypłaty zachowku od momentu określenia 
przez sąd jego wysokości . Od tej chwili możliwe jest także naliczanie odsetek 
za opóźnienie .

przyjĘCie SpaDku

Dziedziczenie polega nie tylko na uzyskaniu korzyści materialnych, ale rów-
nież na przejęciu po zmarłym jego obowiązków, w tym długów . Do chwili 
przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe 
tylko ze spadku; potem odpowiada już całym swoim majątkiem . Dlatego po-
dejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, należy dobrze się zasta-
nowić, czy i ewentualnie w jaki sposób to zrobić, aby na tym nie stracić . 

Spadkobierca może przyjąć spadek wprost − odpowiada wówczas za długi 
spadkodawcy bez ograniczenia . Może również przyjąć spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza − ponosi wówczas odpowiedzialność za długi spadko-
we w zakresie ograniczonym do wartości ustalonego w inwentarzu stanu 
czynnego spadku . Ma również możliwość odrzucenia spadku − jest wów-
czas wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spad-
ku, a jego udział spadkowy przypada innym osobom, tzn . albo pozostałym 
spadkobiercom testamentowym, albo spadkobiercom ustawowym (np . 
jego dzieciom) .

Co do zasady niemożliwe jest częściowe przyjęcie i częściowe odrzucenie 
spadku . Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba z jednej strony dziedziczy 
z tytułu podstawienia, z drugiej zaś strony jest spadkobiercą testamento-
wym lub ustawowym − w takim wypadku przyjęcie/odrzucenie udziału 
spadkowego z tytułu przyrostu następuje niezależnie od przyjęcia/odrzu-
cenia udziału spadkowego przypadającego z testamentu lub ustawy .
Nieco inaczej jest w przypadku przyjęcia/odrzucenia przyrostu (z przy-
rostem mamy do czynienia, gdy któryś z powołanych przez spadkodawcę 
spadkobierców nie chce lub nie może dziedziczyć, a spadkodawca nie pod-
stawił na to miejsce innego spadkobiercy; wówczas „wolny” udział spad-
kowy przypada proporcjonalnie pozostałym spadkobiercom testamen-
towym) . Spadkobierca może odrzucić udział z tytułu przyrostu i przyjąć 
udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu; niemożliwa jest 
jednak sytuacja odwrotna: przyjęcie udziału z tytułu przyrostu i odrzuce-
nie udziału przyznanego przez spadkodawcę w testamencie (jednoczesne 
przyjęcie lub odrzucenie obu udziałów jest oczywiście dopuszczalne) .
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Podobna zasada obowiązuje przy jednoczesnym dziedziczeniu z testa-
mentu i z ustawy: spadkobierca może odrzucić udział przypadający mu 
z testamentu i przyjąć udział przypadający z ustawy; sytuacja odwrotna 
jest niemożliwa, dopuszczalne jest natomiast jednoczesne przyjęcie lub 
odrzucenie obydwu udziałów . 

Powołany do spadku powinien zadecydować o sposobie przyjęcia spadku 
w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że istnieją podsta-
wy do uznania go za spadkobiercę . Wyboru dokonuje się przez złożenie 
przed notariuszem lub we właściwym sądzie rejonowym stosownego 
oświadczenia o nabyciu lub odrzuceniu spadku . Sądem właściwym jest 
ten, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu skła-
dającego oświadczenie; nie przeszkadza to jednak w złożeniu stosow-
nego oświadczenia przed sądem, przed którym toczy się postępowanie 
o stwierdzenie praw do spadku (sąd spadku) . 

Co prawda powołany do spadku nie ma obowiązku składania oświad-
czenia (przepisy dają mu jedynie taką możliwość), musi jednak liczyć się 
z tym, że bezczynność w tym zakresie nie uchroni go przed nabyciem . 
Brak złożenia oświadczenia uznaje się bowiem za zgodę na proste przy-
jęcie spadku, czyli bez ograniczeń za długi spadkowe (brak oświadczenia 
nie oznacza natomiast odrzucenia spadku) . Wyjątek stanowi sytuacja, 
w której do spadku powołana jest osoba niemająca pełnej zdolności do 
czynności prawnych (w tym również niepełnoletnie dziecko) albo co do 
której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia bądź 
osoba prawna . W takim wypadku brak oświadczenia jest równoznaczny 
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ogranicze-
niem odpowiedzialności za długi spadkowe . Poza tym przyjmuje się, że 
jeżeli jeden ze spadkobierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwen-
tarza, pozostali (w braku złożonego w terminie oświadczenia) również 
przyjmują spadek w taki sam sposób . 

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny istnieje groźba naruszenia rzeczy lub 
praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodze-
nie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie (np . sprzedaż 
czy darowanie), każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, upraw-
nionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu, 
współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spad-
kodawcy, wierzyciel spadkodawcy oraz urząd skarbowy − może wystąpić 
do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie spadku . Wskazane podmioty mogą 
również wnioskować do sądu o sporządzenie spisu inwentarza . Zabezpie-
czenie może być również dokonane z urzędu, jeżeli spadkobierca jest nie-
znany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie 
ma ustawowego przedstawiciela . 

zabezpieczenie

kiedy i jak  
złożyć 

oświadczenie

skutki 
niezłożenia 

oświadczenia
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rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy . W ra-
zie potrzeby właśnie do takiego sądu należy złożyć stosowny wniosek o za-
bezpieczenie lub sporządzenie spisu .

Dział SpaDku

W sytuacji, gdy po zmarłym dziedziczy kilka osób, powstaje pomiędzy nimi 
tzw . wspólność majątkowa . Oznacza to m .in ., że każdy przedmiot wchodzą-
cy w skład spadku należy do wszystkich spadkobierców wspólnie − każdy 
z nich ma swój udział w takim przedmiocie . Stąd też możliwe jest dokona-
nie działu spadku, czyli ustalenie, które składniki odziedziczonego majątku 
będą przysługiwały konkretnym spadkobiercom . 

Sposób podziału spadku zależy od woli spadkobierców . Zasadniczo może on 
zostać podzielony na jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
• przez podział fizyczny spadku między wszystkich spadkobierców odpo-

wiednio do wielkości ich udziałów spadkowych;
• przez przyznanie jednemu lub kilku spadkobiercom składników spadku 

z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców;
• przez sprzedaż spadku osobie trzeciej spoza kręgu spadkobierców i podział 

uzyskanej kwoty między spadkobierców odpowiednio do wielkości ich 
udziałów spadkowych .

Działu można dokonać bądź w umowie zawartej pomiędzy spadkobiercami 
(na taki podział muszą wyrazić zgodę wszyscy uprawnieni), bądź na mocy orze-
czenia sądu (wydania takiego orzeczenia może żądać każdy ze spadkobierców) . 
Dokonując działu w umowie, spadkobiercy mogą przeprowadzić go wedle swe-
go uznania . Nie muszą sugerować się przypadającą im wielkością udziału, co 
oznacza, że dopuszczalne jest np . ustalenie, że mieszkanie zmarłego przypad-
nie w całości jego żonie, chociaż stanowiło ono cały majątek, jaki pozostawił po 
sobie spadkodawca, a do dziedziczenia powołanych było więcej osób . Istotne 
jest jednak to, aby umowa zawarta była przez wszystkich uprawnionych oraz 
aby byli oni zgodni co do wszystkich postanowień (w tym metody podziału 
spadku, wysokości i sposobu dokonania ewentualnych spłat i dopłat) . 
Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi być zawarta 
w formie aktu notarialnego . 

Do chwili działu spadku spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni − 
wszyscy razem i każdy z osobna − ponoszą odpowiedzialność za długi spad-
kodawcy . Jest to odpowiedzialność solidarna . Jeżeli zatem jeden z nich spłaci 
długi, może żądać od pozostałych zwrotu części uiszczonej kwoty, stosownie 
do wielkości udziału spadkowego (w przypadku zapisobiercy − do wartości 
otrzymanego przysporzenia) . Po dokonaniu działu spadkobiercy ponoszą od-
powiedzialność w stosunku do wielkości udziałów .

sposób 
podziału

forma

dział  
a odpowiedzialność 
za długi
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Należy przy tym zaznaczyć, że dokonując działu spadku, strony dzielą wyłącz-
nie aktywa − długi przypadają im z mocy prawa . Nie ma jednak przeszkód, by 
w umowie o dział spadku spadkobiercy określili, który z nich, za jakie długi 
spadkowe i w jakim zakresie będzie ponosił odpowiedzialność . Trzeba jednak 
zauważyć, że postanowienia umowne w tym zakresie staną się skuteczne tyl-
ko między stronami, w żadnym zaś stopniu nie wpłyną na odpowiedzialność 
spadkobierców wobec wierzycieli .

przeD SĄDem

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania 
sądów, właściwy jest, co do zasady, sąd rejonowy ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się usta-
lić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd 
spadku) . W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla 
m . st . Warszawy . Powyższe oznacza, że powództwo z tytułu dziedziczenia, za-
chowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testa-
mentowych wytacza się wyłącznie przed wskazany powyżej sąd spadku .
W postępowaniu działowym na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie póź-
niej niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi 
rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo 
sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy .

Za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządze-
nie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spad-
ku należy uiścić opłatę stałą w kwocie 50 zł . Jeżeli wskazane wnioski umiesz-
czone są w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, od każdego takiego 
wniosku sąd pobierze odrębną opłatę .
Wniosek o dział spadku podlega opłacie stałej w wysokości 500 zł, chyba że 
zawiera on zgodny projekt działu spadku − w takim wypadku opłata wynosi 
300 zł . Z kolei wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasno-
ści podlega opłacie w wysokości 1000 zł, chyba że zawiera on zgodny projekt 
działu spadku i zniesienia współwłasności − wówczas opłata wynosi 600 zł .
Za apelację, skargę kasacyjną i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku − uiszcza 
się opłatę w kwocie 100 zł .
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