POST¢POWANIE
W SPRAWACH
SPADKOWYCH

Jak staraç si´ o stwierdzenie
nabycia spadku?
Jak mo˝na dzieliç spadek?
Czy mo˝na odrzuciç spadek?

Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.
Publikacja przygotowana
dzi´ki wsparciu ﬁnansowemu
Unii Europejskiej
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Informacje zawarte w broszurze
pozwolà Paƒstwu znaleêç odpowiedzi na podstawowe pytania,
które najcz´Êciej zadajecie w sekretariatach sàdowych.
O ewentualne porady prawne
nale˝y zwróciç si´ do prawnika.
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Post´powanie spadkowe
Spadkiem nazywamy prawa i obowiàzki majàtkowe
zmar∏ego, które przechodzà na spadkobierców z datà
jego Êmierci.
Przeprowadzenie post´powania sàdowego w sprawie
spadkowej nie jest obowiàzkowe.
Nie b´dzie w ogóle potrzebne, je˝eli majàtek zmar∏ego
jest niewielki (np. obejmuje tylko drobne ruchomoÊci).
Nie jest te˝ ograniczone ˝adnym terminem, mo˝e
wi´c mieç miejsce nawet po kilkudziesi´ciu latach po
Êmierci spadkodawcy.
Pami´taj!!
Up∏yw czasu nie ma wp∏ywu na to, kto zostanie uznany
za spadkobierc´, poniewa˝ o tym, kto jest spadkobiercà,
decyduje stan istniejàcy w chwili Êmierci spadkodawcy.
Je˝eli wi´c któryÊ ze spadkobierców (który ˝y∏ w momencie Êmierci spadkodawcy) umrze przed z∏o˝eniem
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to i tak w postanowieniu sàdu zostanie uznany za spadkobierc´, a to,
co odziedziczy∏, wejdzie do spadku po nim.

Pierwszym krokiem do za∏atwienia kwestii spadkowych jest z∏o˝enie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
PowinieneÊ go z∏o˝yç do sàdu rejonowego, w którego okr´gu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwa∏.
W jednym wniosku mo˝esz ˝àdaç stwierdzenia nabycia spadku po kilku osobach.
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Wniosek taki powinien zawieraç:
• imi´, nazwisko i adres osoby sk∏adajàcej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy
potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych (uczestnicy post´powania);
• imi´ i nazwisko zmar∏ego, dat´ i miejsce (miejscowoÊç) jego Êmierci oraz jego ostatnie miejsce
sta∏ego zamieszkania;
• akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujàce na pokrewieƒstwo ze zmar∏ym osób
wskazanych we wniosku jako spadkobiercy (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu
ma∏˝eƒstwa);
• orygina∏y testamentów, je˝eli zmar∏y zostawi∏.
Nale˝y równie˝ do∏àczyç odpisy wniosku w iloÊci
odpowiadajàcej liczbie uczestników post´powania.
Wniosek nale˝y op∏aciç znakami op∏aty sàdowej
lub przelewem w kwocie 20 z∏ (je˝eli wniosek obejmuje wi´cej ni˝ jednego spadkodawc´ – po 20 z∏ od
ka˝dego spadkodawcy).
Pami´taj!
Je˝eli nie podasz we wniosku wszystkich tych informacji bàdê nie op∏acisz go, sàd wezwie Ci´ do jego
uzupe∏nienia. PowinieneÊ zawsze wykonywaç wezwania
zawarte w pismach, które sàd Ci przyÊle i przestrzegaç
podanych w nich terminów. JeÊli nie jesteÊ w stanie
czegoÊ wykonaç, poinformuj o tym sàd na piÊmie.

Po z∏o˝eniu kompletnego wniosku s´dzia wyznacza
rozpraw´, na którà wzywa wnioskodawc´ i uczestników post´powania. Pouczenie o obowiàzku lub bra-
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ku obowiàzku stawiennictwa w sàdzie znajdziesz na
wezwaniu na rozpraw´.
Po przeprowadzeniu rozprawy sàd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym
wymienia spadkodawc´ oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypad∏, jak równie˝ wysokoÊç
ich udzia∏ów (w postaci u∏amka).
Pami´taj!
Sàd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców,
choçby by∏y nimi inne osoby ni˝ te, które wskazali
uczestnicy. Nie ma na to wp∏ywu, kto ze spadkobierców
przyszed∏ na rozpraw´.

Je˝eli jesteÊ niezadowolony z postanowienia,
mo˝esz si´ od niego odwo∏aç. Je˝eli ˝aden z uczestników post´powania tego nie uczyni, to postanowienie uprawomocni si´ po 3 tygodniach od jego
og∏oszenia. Wtedy dopiero mo˝esz otrzymaç jego odpis z informacjà o jego prawomocnoÊci. Sàd wysy∏a
odpisy postanowienia wy∏àcznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek musi byç op∏acony (6 z∏ za ka˝dà
stron´ postanowienia).
Pami´taj!
Po uprawomocnieniu si´ postanowienia sàd przesy∏a jego
odpis do urz´du skarbowego. PowinieneÊ si´ rozliczyç
z podatku od spadków i darowizn.

6

Postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku
Takie postanowienie potwierdza przejÊcie majàtku
na spadkobierców. Jest podstawà np. wpisania ich
jako nowych w∏aÊcicieli nieruchomoÊci do ksi´gi wieczystej, umo˝liwia im dost´p do rachunków bankowych,
daje podstaw´ przerejestrowania samochodu itp.
Je˝eli ca∏y spadek odziedziczy∏ jeden spadkobierca, to do za∏atwienia pozostajà jedynie formalnoÊci
zwiàzane z przepisaniem majàtku na nowego
w∏aÊciciela.
Gdy spadkobierców jest wi´cej, mogà oni znieÊç
wspólnoÊç majàtku spadkowego, rozdzielajàc pomi´dzy siebie poszczególne przedmioty majàtkowe. Jest
to dzia∏ spadku.
Je˝eli wszyscy spadkobiercy zgadzajà si´ co do tego,
komu przypadnà konkretne przedmioty, mogà za∏atwiç
t´ spraw´ umownie. Je˝eli w sk∏ad spadku wchodzi∏a
nieruchomoÊç, umowa musi mieç form´ aktu notarialnego, w pozosta∏ych przypadkach dzia∏u mo˝na
dokonaç nawet ustnie. Jednak je˝eli do spadku wszed∏
np. samochód (albo inne przedmioty podlegajàce rejestracji), to do jego przerejestrowania potrzebne
b´dzie przedstawienie w urz´dzie umowy na piÊmie.
Spadkobiercy mogà te˝ udaç si´ do sàdu i za˝àdaç
sàdowego dzia∏u spadku, sk∏adajàc pisemny wniosek.
We wniosku o dzia∏ spadku nale˝y podaç:
• imiona, nazwiska i adresy wszystkich spadkobierców;
• ca∏y odziedziczony majàtek oraz jego przybli˝onà
wartoÊç;

7

• je˝eli spadkodawca pozostawi∏ testament lub
testamenty, nale˝y wymieniç je wszystkie i podaç,
gdzie zosta∏y z∏o˝one i gdzie si´ znajdujà;
• je˝eli w sk∏ad spadku wchodzi nieruchomoÊç,
to trzeba przedstawiç dowody, ˝e nieruchomoÊç
ta stanowi∏a w∏asnoÊç spadkodawcy (np. odpis
z ksi´gi wieczystej);
• nale˝y do∏àczyç postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku, a przynajmniej podaç sygnatur´
akt tamtej sprawy.
Nale˝y równie˝ do∏àczyç odpisy wniosku w takiej
iloÊci, ˝eby mo˝na by∏o dor´czyç po jednym odpisie
wniosku ka˝demu uczestnikowi.
Sàd wezwie osob´ sk∏adajàcà wniosek do jego
op∏acenia.

Dziedziczenie
Istniejà te˝ takie prawa i obowiàzki zmar∏ego, które
podlegajà szczególnym regulacjom i przechodzà na
okreÊlone osoby bez wzgl´du na to, czy sà one spadkobiercami, czy nie. Poniewa˝ nie wchodzà do spadku, to zapisanie ich w testamencie jest bezskuteczne.
Przyk∏adem jest prawo najmu lokalu mieszkalnego. Kodeks cywilny dok∏adnie okreÊla, kto i w jakiej sytuacji
wst´puje po zmar∏ym w stosunek najmu. Nie ma tu
znaczenia, czy osoby te sà spadkobiercami zmar∏ego.
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Pami´taj!
Do spadku wchodzà nie tylko prawa (np. w∏asnoÊç
nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych, oszcz´dnoÊci zgromadzone na rachunkach bankowych, udzielone innym
osobom po˝yczki, spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do
lokalu, u˝ytkowanie wieczyste), ale i obowiàzki – d∏ugi
zmar∏ego.

Je˝eli spadkobierca jest tylko jeden, to dziedziczy ca∏y
spadek.
Je˝eli jest kilku (lub wi´cej) spadkobierców, to ka˝dy
z nich nabywa okreÊlony u∏amkiem udzia∏ w ka˝dym
z tych praw i obowiàzków. W momencie Êmierci spadkodawcy, ka˝dy spadkobierca nabywa nie okreÊlone
przedmioty, lecz u∏amkowà cz´Êç wszystkiego, co
wchodzi w sk∏ad spadku (tak˝e d∏ugów).
Pami´taj!
Z chwilà Êmierci jednego z ma∏˝onków majàtek wspólny dzieli si´ na dwie cz´Êci: po∏ow´ przejmuje ma∏˝onek
˝yjàcy i ta cz´Êç w ogóle nie podlega dziedziczeniu. Do
spadku wchodzi jedynie druga po∏owa majàtku wspólnego.

Przyj´cie i odrzucenie spadku
O tym, kto jest spadkobiercà, decyduje pozostawiony
przez zmar∏ego testament, a w przypadku jego braku
- przepisy prawa. Osoby te mogà jednak nie byç zainteresowane przyj´ciem spadku, bowiem dziedziczenie nie jest obowiàzkowe.
Mo˝liwoÊç rezygnacji z dziedziczenia nabiera szczególnego znaczenia, jeÊli zmar∏y pozostawi∏ niesp∏acone
d∏ugi.
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Spadkobiercy majà obowiàzek sp∏aciç d∏ugi spadkowe. Do d∏ugów spadkowych nale˝à, oprócz d∏ugów
zaciàgni´tych przez spadkodawc´, tak˝e koszty
jego pogrzebu, koszty post´powania spadkowego,
obowiàzek zaspokojenia roszczeƒ o zachowek oraz
wykonania zapisów i poleceƒ.
OdpowiedzialnoÊç za d∏ugi spadkowe mo˝e byç
ró˝na w zale˝noÊci od treÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego
przez spadkobierc´.
Spadkobierca mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie:
1. o odrzuceniu spadku,
2. o prostym przyj´ciu spadku,
3. o przyj´ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
1. Odrzucenie spadku oznacza, ˝e spadkobierca nie chce w ogóle dziedziczyç. W takim wypadku nie przechodzà na niego ani prawa, ani obowiàzki
zmar∏ego. Spadkobierca, który spadek odrzuci∏,
zostaje wy∏àczony od dziedziczenia, tak jakby zmar∏
przed spadkodawcà, a do dziedziczenia dochodzà
uprawnieni w dalszej kolejnoÊci.
2. Proste przyj´cie spadku to zgoda na przej´cie
wszelkich praw i obowiàzków wchodzàcych
w sk∏ad spadku. Spadkobierca odpowiada wówczas za d∏ugi spadkowe bez ograniczeƒ, a je˝eli
d∏ugi spadkodawcy wynoszà wi´cej ni˝ pozostawiony przez niego majàtek, to spadkobierca b´dzie
musia∏ pokryç ró˝nic´ z w∏asnego majàtku.
3. Przyj´cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, ˝e spadkobierca godzi si´ sp∏aciç d∏ugi
tylko do takiej wysokoÊci, aby nie musia∏ dop∏acaç
wierzycielom zmar∏ego z w∏asnego majàtku.
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OÊwiadczenie o przyj´ciu lub odrzuceniu spadku
mo˝e byç z∏o˝one:
• przed notariuszem,
• w sàdzie rejonowym, w którego okr´gu znajduje
si´ miejsce zamieszkania lub pobytu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie,
• w sàdzie – w trakcie post´powania o stwierdzenie
praw do spadku.
W ka˝dym przypadku za z∏o˝enie takiego oÊwiadczenia
pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 20 z∏.
Z∏o˝enie takiego oÊwiadczenia jest mo˝liwe tylko w ciàgu 6 miesi´cy od momentu, w którym
spadkobierca dowiedzia∏ si´, ˝e dziedziczy po
zmar∏ym.
Brak oÊwiadczenia spadkobiercy w powy˝szym terminie oznacza proste przyj´cie spadku. W przypadkach, gdy spadkobiercà jest dziecko, które nie
ukoƒczy∏o 18 lat, osoba ubezw∏asnowolniona lub
osoba prawna, brak oÊwiadczenia spadkobiercy
w terminie jest jednoznaczny z przyj´ciem spadku
z dobrodziejstwem inwentarza. Z tego wzgl´du wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
jest mo˝liwe dopiero po up∏ywie 6 miesi´cy od Êmierci
spadkodawcy, chyba ˝e wszyscy spadkobiercy z∏o˝à
wczeÊniej oÊwiadczenia o przyj´ciu lub odrzuceniu
spadku.
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S∏owniczek:
Spadek – to ogó∏ majàtkowych praw i obowiàzków
zmar∏ego, które z chwilà Êmierci spadkodawcy
przechodzà na spadkobierców.
Spadkodawca – to osoba zmar∏a pozostawiajàca
spadek.
Spadkobierca – to osoba, na którà spadek przechodzi.
Otwarcie spadku – w ten sposób kodeks cywilny
okreÊla moment Êmierci spadkodawcy. Z tà chwilà
spadkobiercy nabywajà spadek.
Dziedziczenie – to przejÊcie majàtku osoby zmar∏ej
na spadkobierców.
Dziedziczenie testamentowe – nast´puje w przypadku sporzàdzenia przez spadkodawc´ wa˝nego
testamentu. Ma ono pierwszeƒstwo przed dziedziczeniem ustawowym.
Dziedziczenie ustawowe – zachodzi wówczas, gdy
osoba zmar∏a nie sporzàdzi∏a testamentu albo te˝
˝adna z osób powo∏anych w testamencie nie mo˝e
lub nie chce dziedziczyç.
Dzia∏ spadku – sàdowe lub umowne zniesienie
wspólnoÊci majàtku spadkowego.
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