
Prawo spadkowe 

1. Zasady dziedziczenia testamentowego i ustawowego 

2. Wymogi formalne testamentu własnoręcznego 

3. Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie 

4. Zachowek



• jest możliwe co do całości, ale też części spadku 

• co do całości - gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu albo gdy sporządził 
testament, ale powołane do dziedziczenia osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. 

• co do części – spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo powołał, ale nie może 
dziedziczyć albo nie chce dziedziczyć. 

6 grup spadkobierców powołanych do dziedziczenia ustawowego:

1) małżonek + zstępni spadkodawcy 

2) małżonek +  rodzice (gdy spadkodawca nie ma zstępnych) lub sami rodzice (gdy nie ma  zstępnych i 
małżonka)

3) małżonek + rodzic +  rodzeństwo (gdy spadkodawca nie ma zstępnych, rodzeństwo wchodzi na 
miejsce zmarłego rodzica) 

4) dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni (brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych 
rodzeństwa)

5) pasierbowie, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (brak małżonka i 
krewnych)

6) gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa (gdy nie można ustalić 
miejsca zamieszkania albo miejsce zamieszkania znajdowała się za granicą).

Dziedziczenie ustawowe



Kazus 

Spadkodawca nie sporządził testamentu. Pozostawił żonę i syna. Żyje
również ojciec spadkodawcy, dwóch braci spadkodawcy. Syn jest bezdzietny
i spadek odrzucił. Kto dziedziczy spadek i w jakich udziałach?



!!! - małżonek, który dziedziczy w zbiegu ze zstępnymi spadkodawcy
dziedziczy w częściach równych, ale jego udział nie może być mniejszy niż ¼.

- musi istnieć formalny związek małżeński – nie dziedziczy małżonek, jeśli w
chwili otwarcia spadku istnieje prawomocne orzeczenia rozwodowe albo
separacyjne. Separacja faktyczna (nie orzeczona przez sąd) nie wyklucza
natomiast małżonka od dziedziczenia.

- na równi dziedziczą dzieci pochodzące z małżeństwa jak i pozamałżeńskie;
nie ma znaczenia sposób ustalenia pochodzenia dziecka.



Kazus 

Spadkodawca pozostawił żonę i czwórkę dzieci. Żyje również brat
spadkodawcy, który ma dwie córki. Spadkodawca nie sporządził
testamentu.

Kto dziedziczy i w jakim ułamku?





Kazus 

Spadkodawca w chwili śmierci był wdowcem i nie pozostawił testamentu. W
chwili jego śmierci żyje dwóch synów, córka nie żyje. Córka spadkodawcy
miała dwójkę dzieci (dwie córki).





Kazus 

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. W chwili śmierci pozostawał w
związku małżeńskim. Małżonkowie nie posiadali dzieci. W chwili śmierci
spadkodawcy żyła jedynie matka spadkodawcy. Spadkodawca nie miał
rodzeństwa.





Kazus 

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Spadkodawca dwa lata przed 
śmiercią rozwiódł się ze swoją żoną. Spadkodawca nie ma dzieci. W chwili 
jego śmierci żyła matka, ojciec nie żył, żył brat i siostra. 



- rodzeństwo dziedziczy dopiero, gdy jeden z rodziców spadkodawcy nie
żyje lub nie chce lub nie może dziedziczyć. Istnienie obojga rodziców
wyklucza od dziedziczenia rodzeństwo, niezależnie od jego ilości oraz
stopnia faktycznej bliskości ze spadkodawcą (np. dziedziczy przed
rodzeństwem rodzic, który nie wychowywał spadkodawcy i jego
rodzeństwa, wychowującego się wspólnie u drugiego z rodziców). Nie ma
znaczenia czy jest to rodzeństwo przyrodnie.



Kazus 

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. W chwili śmierci pozostawał w
związku małżeńskim. Małżonkowie nie posiadali dzieci. W chwili otwarcia
spadku żyła matka spadkodawcy, siostra spadkodawcy, brat nie żył, ale żyło
dwóch synów brata.



- udział małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i 
zstępnymi rodzeństwa spadkodawca wynosi zawsze ½. 



Kazus

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Pozostawił żonę, nie miał dzieci, 
ma tylko matkę i dwóch braci. Jeden brat spadek odrzucił, ale miał dwie 
córki.





Kazus 

Spadkodawca Stanisław nie sporządził testamentu. Pozostawił żonę i 
dwóch synów: Adama i Jana. Trzeci syn Karol zmarł przed spadkodawcą, 
ale ma dwoje dzieci: syna Marcina i córkę Zosię. Syn Adam jest bezdzietny i 
odrzucił spadek. Kto dziedziczy i w jakich udziałach?





Kazus 

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie miał zstępnych, małżonka. W 
chwili śmierci spadkodawcy jego rodzicie nie żyli. Spadkodawca nie miał 
rodzeństwa. 





Dziedziczenie testamentowe 

Spadkodawca powołał w testamencie córkę Halinę – do połowy spadku
oraz dwóch synów Jana i Pawła do reszty spadku, nie określając ich
udziałów. Innych postanowień w testamencie nie było. Halina ma syna, z
uwagi na wcześniejsze darowizny od spadkodawcy odrzuciła spadek. Kto
dziedziczy i jaki ma udział?

Kazus



W dziedziczeniu testamentowym zasadą jest zasada przyrostu.
- jeśli jeden z kilku spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może być spadkobiercą, to jego udział, przypada
pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów. Jednakże spadkodawca
może wyłączyć przyrost (wówczas ta część podlega dziedziczeniu ustawowemu) albo ustanowić podstawienie.



Kazus 

Spadkodawca powołał w testamencie do spadku żonę Teresę, siostrzenicę
Annę, bratanicę Zofię i kuzyna Jana – nie określając ich udziałów
spadkowych. Ponadto spadkodawca powołał do spadku swoją przyjaciółkę
Danutę na wypadek gdyby Teresa nie mogła albo nie chciała być
spadkobiercę. Teresa nie dożyła otwarcia spadku. Spadkodawca pozostawił
dwóch synów.



Podstawienie - powołanie w testamencie spadkobiercy na wypadek, gdyby osoba powołana jako
spadkobierca testamentowy lub ustawowy nie chciała (odrzuciła spadek) lub nie mogła
dziedziczyć (nie dożyła otwarcia spadku albo została uznana za spadkobiercę niegodnego) .

!!! Niedopuszczalne jest tzw. podstawienie powiernicze - niedopuszczalne zobowiązanie
spadkobiercy do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie. Takie
postanowienie jest traktowane jako podstawienie zwykłe, chyba że z okoliczności wynika, że
spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, to wówczas powołanie spadkobiercy
jest nieważne.



Spadkodawca powołał w testamencie trzech spadkobierców – trzy córki.
Spadkodawca wyłączył przyrost. Jedna córka odrzuciła spadek. Kto
dziedziczy i w jakim udziale? Spadkodawca pozostawił żonę i dwóch braci.

Kazus 



Skutkiem wyłączenia w
testamencie przyrostu jest
dziedziczenie ustawowe w
zakresie udziału żony, która
spadek odrzuciła.



• jest czynnością prawną jednostronną mortis causa (na wypadek śmierci) – nie wywołuje 
skutków prawnych za życia spadkodawcy;

• można odwołać testament w całości lub części 

• ma charakter ściśle osobisty – zakaz sporządzenia i odwołania testamentu przez 
przedstawiciela;

• niedopełnienie rygorów formalnych powoduje nieważność testamentu (tzw. formalizm 
testamentu)

• może zawierać rozrządzenie tylko jednego; spadkodawcy = zakaz zawierania testamentów 
wspólnych 

• Zdolność testowania to możliwość sporządzenia i odwołania testamentu - warunkiem 
zdolności testowania jest pełna zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nie 
ubezwłasnowolniona). Spadkodawca musi mieć zdolność testowania w chwili sporządzania 
testamentu, późniejsza utrata zdolności do czynności prawnych nie ma znaczenia. 

• Spadkodawca musi działać z wolą testowania (cum animi testandi) – wola i świadomość 
dokonywania czynności prawnej na wypadek śmierci, musi działać z zamiarem wywołania 
skutków prawnych. 

Testament własnoręczny 



Odwołanie testamentu 

Sposoby odwołania testamentu:

• sporządzenie nowego testamentu, 

• zniszczenie lub pozbawienie cech testamentu, od których zależy jego ważność zamiarze 
odwołania testamentu, 

• dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień, np. 
gdy późniejsze rozrządzenia dotyczą w całości (albo w części) tych samych przedmiotów. 

Dopuszczalne jest dziedziczenie na podstawie kilku testamentów łącznie, jeśli ich postanowienia 
nie wykluczają się. Jeśli w późniejszych testamentach testator rozrządza innymi przedmiotami niż 
w starszych, to należy przyjąć skuteczność wszystkich rozrządzeń. Natomiast gdy późniejsze 
rozrządzenia dotyczą w całości (albo w części) tych samych przedmiotów, to w pokrywającym się 
zakresie postanowienia starszych testamentów należy uznać za odwołane, lub w zależności od 
konkretnego stanu faktycznego, za przeznaczenie tych samych rzeczy lub praw więcej niż jednej 
osobie.



Rodzaje testamentów 



Wymogi formalne testamentu własnoręcznego

• własnoręczne pismo (w całości) - jeśli testator jest inwalidą może napisać
testament protezą, nogą (chodzi o indywidualne cechy piszącego); nie
ma znaczenia rodzaj narzędzia piszącego, podłoża; spadkodawca musi
wiedzieć co pisze (skopiowanie przez analfabetę pisma sporządzonego
przez inną osobę skutkuje nieważnością testamentu).

• data (brak daty nie powoduje nieważności, jeśli nie ma wątpliwości że
spadkodawca miał zdolność testowania, co do treści testamentu,
wzajemnego stosunku kilku testamentów),

• podpis - umieszczony pod rozrządzeniem, nie może być np. na kopercie,
chyba że istnieje oczywisty związek z treścią rozrządzeń. SN dopuszcza
inicjał i parafę.



Testament urzędowy (allograficzny)

spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie przy obecności osoby pełniącej
funkcje publiczne (wbp, starosty, marszałka sekretarza, kierownika USC w
obecności 2 świadków) oraz sporządzenie protokołu i jego odczytanie. Nie może
sporządzić testamentu alograficznego osoba głucha i niema.

Niedopełnienie wymogów formalnych testamentu alograficznego powoduje jego
nieważność, jednak jest możliwość jego konwersji i potraktowanie go jako
testamentu ustnego.

Testament ustny

nie może zostać sporządzony przez spadkodawcę w każdej chwili, musi nastąpić
obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo zachowanie zwykłej formy testamentu
jest niemożliwe albo bardzo utrudnione w obecności 3 świadków. W ciągu roku
od złożenia oświadczenia jeden ze świadków albo osoba trzecia musi spisać treść
testamentu, a jeśli nie został spisany, to w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku
można ustalić treść testamentu przez zgodne zeznania świadków przed sadem.



Testament działowy 

Nie jest dopuszczalne przeznaczenie w testamencie określonych
przedmiotów majątkowych poszczególnych spadkobiercom.

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie
poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek,
osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za
spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie
testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się
w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych
odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.



Testament negatywny 

!!! Dopuszczalne jest sporządzenie testamentu bez powołania spadkobiercy:

- można w testamencie wyłączyć niektórych spadkobierców od dziedziczenia
= testament negatywny - nie pozbawia prawa do zachowku

- można w testamencie ustanowić jedynie zapisy i polecenia, które będą
obciążać spadkobierców ustawowych.



Zapis zwykły a zapis windykacyjny 

Zapis zwykły Zapis windykacyjny 

rozporządzenie konkretnymi elementami swojego majątku mortis causa 

mogą zostać ustanowione tylko w testamencie

zapisobiercami zwykłymi i windykacyjnymi mogą, ale nie muszą, być spadkobiercy

zapis zwykły i windykacyjny można ustanowić wspólnie na rzecz kilku osób

można obciążyć dalszym zapisem(art. 968  par.2, art. 981 (4))

mogą prowadzić do ustanowienia nowego prawa (z tym że przy legacie 
windykacyjnym może to być wyłącznie użytkowanie lub służebność)



Zapis zwykły Zapis windykacyjny 

W chwili otwarcia spadku powstaje
skutek obligacyjny – powstaje
zobowiązanie zapisobiercą a
spadkobiercą (zapisobiercą, w tym
zapisobiercą windykacyjnym) o
wykonanie zapisu; nie powstaje skutek
rzeczowy.

W chwili otwarcia spadku powstaje
skutek rzeczowy - zapisobierca
windykacyjny staje się wówczas ex lege
uprawnionym do przedmiotu zapisu.

W sporządzonym w testamencie w
dowolnej formie przewidzianej przez
prawo.

Tylko w testamencie notarialnym.

Przedmiotem może być dowolne
świadczenie majątkowe

Katalog zamknięty przedmiotów zapisu
windykacyjnego (rzecz oznaczona co do
tożsamości, zbywalne prawo majątkowe,
przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne,
ustanowienie użytkowania lub
służebności)

Może być zastrzeżony warunek i termin Nie może zostać zastrzeżony warunek i 
termin



Zapis zwykły Zapis windykacyjny 

Zapisobiercy zwykli nie odpowiadają za
długi spadkowe

Zapisobiercy windykacyjny odpowiadają
za długi, ale do wartości przedmiotu
zapisu

Zapisobierca zwykły nie jest następcą
prawnym spadkodawcy, jest wierzycielem
spadkobierców

Zapisobierca windykacyjny jest następcą
prawnym spadkodawcy pod tytułem
szczególnym

Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o
zdolności do dziedziczenia i o niegodności
stosuje się odpowiednio do zapisów

Odrzucenie zapisu zwykłego musi
przybrać wyraźną formę oświadczenia
zapisobiercy w tym przedmiocie
składanego obciążonemu zapisem.

Przepisy o powołaniu spadkobiercy,
przyjęciu i odrzuceniu spadku, o
zdolności do dziedziczenia i o niegodności
stosuje się odpowiednio do zapisów
windykacyjnych.



Kazus 

Spadkodawca Adam zmarł w dniu 15 maja 2015 r., nie pozostawiając
testamentu. Spadkobiercami ustawowymi jest żona Anna i małoletni syn
Karol. Anna nie złożyła w terminie w imieniu swoim oraz w imieniu
małoletniego Karola oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku.
Wskaż, jaki jest skutek braku oświadczenia spadkowego.



Oświadczenie spadkowe 
– o przyjęciu albo odrzuceniu spadku 

może złożyć jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych
(samodzielnie bądź przez pełnomocnika).

nie może zostać zmienione i odwołane (art. 1018 § 2 KC).

złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.

Można złożyć oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku przez
pełnomocnika – forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym

składa się przed sądem lub przed notariuszem (art. 1018 k.c.).

Brak oświadczenia spadkowego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania skutkuje przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza – zasada ta dotyczy spadków otwartych
w dniu 18 października 2015 r. i później (art. 1015 kc).



Kazus 

Karol i Jakub są spadkobiercami swojego ojca w ½ . Karol przyjął spadek z
dobrodziejstwem inwentarza, a Karol przyjął spadek wprost. W skład
majątku spadkowego wchodzi dług z tytułu kredytu w wysokości 50.000 zł.

1) Czy wierzyciel może skierować egzekucję tylko do składników majątku
wchodzących w skład spadku – zarówno co do odpowiedzialności Karola
i Jakuba?

2) W jakiej wysokości spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za dług
spadkowy?



Oświadczenie spadkowe 

1) PRZYJĘCIE SPADKU 
A) PROSTE - spadkobierca odpowiada bez ograniczenia za długi spadkowe całym swoim

majątkiem
B) Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA – spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale

jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości ustalonego w inwentarzu stanu
czynnego spadku.

2) ODRZUCENIE SPADKU 

!!!! Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie
takich czynności przez dziecko (art. 101 § 3 kro)  odrzucenie spadku i przyjęcie
proste spadku, jako mogą zagrażać interesom dziecka.

!!! Po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego, termon do odrzucenia spadku ulega
zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym.



Spis i wykaz inwentarza

Do 18 października 2015 r. w przypadku przyjęcia spadku z
dobrodziejstwem inwentarza jedynym dokumentem, z którego
wynikała górna granica odpowiedzialności za długi spadkowe był spis
inwentarza (dokonuje komornik na podstawie postanowienia sądu
spadku o sporządzeniu spisu inwentarza). Do spadków otwartych po
18 października 2015 r. wprowadzono dodatkowo wykaz inwentarza
(w formie formularza albo w formie aktu notarialnego protokół).

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w
sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza.



W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do
spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według
stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość
według stanu z chwili otwarcia spadku.
W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do
spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych
pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie
inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie
odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie
inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów
należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie
uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza
nieistniejące długi.







• Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi
spadkowe tylko ze spadku.
• Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za te
długi z całego swego majątku (art. 1030 k.c.) – zarówno w przypadku przyjęcia
prostego jak i z dobrodziejstwem inwentarza !!!!!!!!!!!!!!!!
• Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność
za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może
on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które
odpowiadają wielkości ich udziałów (art. 1034 § 1).
• Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi
spadkowe w stosunku do wielkości udziałów (art. 1034 § 2)



Kazus 
Spadkodawca zmarł w dniu 15 maja 2015 r. Spadkodawca sporządził testament, w
którym do spadku powołał swoją żonę Annę i córkę Martę. Na rzecz syna Piotra
uczynił zapis windykacyjny, którego przedmiotem był antyczny obraz o wartości 10
tys. zł. Drugiego syna Pawła, spadkodawca wydziedziczył, ze względu na uporczywe
niedopełniania względem niego obowiązków rodzinnych, zwłaszcza, przez to, że syn
zerwał kontakty z rodzicami i rodzeństwem, odmawiając ponownego ich
nawiązania, pomimo wielu podjętych przez spadkodawcę prób. W skład spadku
wchodzi: udział we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem o
wartości 200 tys. zł, udział we współwłasności samochodu o wartości 50 tys. zł oraz
prawo własności działki niezabudowanej o wartości 100 tys. zł.

1) Oceń skuteczność wydziedziczenia i wskaż jaki jest skutek wydziedziczenia.

2) Oblicz wysokość zachowku należnego Pawłowi.



Art. 1008 Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców 
zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1)  wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego;

2)  dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3)  uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Art. 1009 Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z 
treści testamentu.

Art. 1010 § 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli 
mu przebaczył.

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, 
przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Art. 1011 Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby
przeżył on spadkodawcę.



Wydziedziczenie

• Pozbawienie prawa do zachowku 

• Nie jest wydziedziczeniem wyłączenie od dziedziczenia testamentem 
negatywnym. 

Przesłanki wydziedziczenia: 

1) uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego

2) umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy albo osobie jej najbliższej 

3) uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych



• Konkretna przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku
powinna wynikać z treści testamentu. Nie będzie tutaj
wystarczające np. określenie: "wszyscy wiedzą, dlaczego". Samo
posłużenie się przez spadkodawcę sformułowaniem, że
spadkobierca uporczywie nie dopełniał obowiązków rodzinnych bez
wskazania rodzaju obowiązków, nie jest wystarczające. Z treści
testamentu musi wynikać, jaka konkretna okoliczność stała się
przyczyną wydziedziczenia. Nie ma jednak potrzeby, by
spadkodawca szczegółowo opisywał tę okoliczność.

• Decydująca jest tylko przyczyna wynikająca z testamentu. Jeśli okaże
się ona nieprawdziwa, nie ma już żadnego znaczenia, że istnieje inna
podstawa wydziedziczenia, która w testamencie nie była
wymieniona.



• uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

- nieskuteczne będzie wydziedziczenie jeśli spadkodawca sam postępowanie w ten sposób, np. prowadzi 
podobne do życia uprawnionego do zachowku, sam nakłonił go do określonego zachowania;

- uporczywość postępowania oznacza, że nie będzie zatem podstawą wydziedziczenia jednorazowe 
naganne zachowanie, np. stan upojenia alkoholowego, zdrada małżeńska, bójka. 

- uporczywość oznacza również umyślność postępowania uprawnionego (uprawniony musi zdawać 
sobie sprawę z tego co robi i ze sprzeczności postępowania z zasadami współżycia społecznego, ale 
także z tego, że dzieła wbrew woli spadkodawcy). Brak poczytalności lub dostatecznego rozeznania po 
stronie uprawnionego, wyłącza uporczywość jego działania.

• umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy albo osobie jej najbliższej 

- ocena z punktu widzenia prawa karnego, choć niektórzy wskazują, że sąd cywilny nie jest związany 
kwalifikacją prawnokarną 

- osobą najbliższą w okolicznościach konkretnego przypadku może być daleki krewny, a nawet przyjaciel.  

• uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych

- np. uchylanie się od zaspokajania obowiązku alimentacyjnego, brak osobistej troski czy 
zainteresowania chorym spadkodawcą, zerwanie kontaktów, bigamia, znęcanie się, rozpijanie 
małoletniego, porzucenie. 

- Jeśli ktoś zrywa kontakty z rodziną, nie może później wydziedziczyć z powodu braku więzów. 



Zachowek
• to roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej
• przysługuje małżonkowi, zstępnym oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby

powołani do spadku z ustawy (np. prawo rodziców uaktualni się, jeśli brak jest
zstępnych spadkodawcy).

• wysokość zachowku wynosi:
½ udziału jaki przypadłby w dziedziczeniu ustawowym,
2/3 gdy uprawniony jest niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony to zstępny,
który jest małoletni
• zachowek przysługuje, jeśli uprawniony nie otrzymał należnego zachowku w

postaci darowizny, powołania do spadku, zapisu.
• Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi

osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko
współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do
pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.



Art. 991 § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy
byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest
trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni -
dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego
udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci
uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do
spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy
roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku
albo do jego uzupełnienia.

Art. 992 Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do
obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz
spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się
spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.



Art. 993 Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń,
natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz
zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

Art. 994 § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn,
zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż
dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących
spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn
uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to
jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed
urodzeniem się zstępnego.

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn,
które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Art. 995 § 1. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej
dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

§ 2. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili
otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.



Art. 996 Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę
na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek.
Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza
się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę
dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

Art. 997 Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza
się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty
wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te
przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.



Nie są uprawnione do zachowku osoby, które są wyłączone od dziedziczenia tak jakby nie żyły w chwili
otwarcia spadku, tzn. osoby, które:

• zrzekły się dziedziczenia,

• zostały uznane za niegodne dziedziczenia

• odrzuciły spadek

• zostały wydziedziczone

• małżonek wyłączony od dziedziczenia na podstawie art. 940 KC – gdy spadkodawca wystąpił o
orzeczenie rozwodu lub separacji z winy drugiego małżonka i żądanie to było uzasadnione

• małżonek pozostający w separacji (art. 9351 KC) – chodzi jedynie o separację orzeczoną przez sąd.

Zobowiązani do zapłaty do zachowku w pierwszej kolejności to spadkobiercy (do wysokości nadwyżki
przekraczającej ich własny zachowek, tzn. wartość spadku – należny zachowek zobowiązanego).

Następnie osoba, na której rzecz została uczyniony zapis windykacyjny (gdy jest ich kilku to
odpowiedzialność solidarna).

W ostatniej kolejności obdarowany (gdy jest kilku obdarowanych to ich odpowiedzialność nie jest
solidarna, gdy było kilka darowizn najpierw odpowiada później obdarowany).

Obdarowany, który jest jednocześnie uprawnionych do zachowku, odpowiada za zachowek niezależnie od
tego, jak dawno otrzymały darowiznę.



Art. 999(1) § 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, na której rzecz
został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże osoba ta jest
obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

§ 2. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, sama jest uprawniona do zachowku, ponosi ona odpowiedzialność
względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

§ 3. Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia
zachowku przez wydanie przedmiotu zapisu.

§ 4. Jeżeli spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest
solidarna. Jeżeli jedna z osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne, spełniła świadczenie uprawnionemu do zachowku,
może ona żądać od pozostałych osób części świadczenia proporcjonalnych do wartości otrzymanych zapisów windykacyjnych.

Art. 1000 § 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony
zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej
potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia
będącego skutkiem darowizny.

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku
tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu
darowizny.

Art. 1001 Spośród kilku obdarowanych obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów artykułu
poprzedzającego tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została
obdarowana później.



Kazus 

Spadkodawca zmarł w dniu 15 września 2017 r., nie pozostawiając testamentu.
Dwa miesiące przed śmiercią darował swojej żonie mieszkanie o wartości 200
tys. zł, i jedynej córce działkę gruntu o wartości 90 tys. zł. Spadkodawca posiadał
oszczędności w wysokości 50 tys. zł, oraz zobowiązanie z tytułu zaciągniętej
pożyczki w wysokości 50 tys. zł. Spadkodawca posiadał również jednego syna,
któremu 12 lat przed śmiercią podarował złoty zegarek, który obecnie wart jest
10 tys. zł.

1) Czy synowi spadkodawcy przysługuje zachowek w przypadku, gdy
spadkodawca nie sporządził testamentu . Jeśli nie, to odpowiedź uzasadnij. Jeśli
tak, to wskaż substrat zachowku, udział spadkowy oraz wysokość zachowku?

2) Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

3) Wskaż sytuacje, w których uprawionemu nie przysługuje zachowek.



1. Ustalenie udziału spadkowego – bierze się pod uwagę niegodnych i tych 
którzy odrzucili, a nie bierze się tych, którzy się zrzekli dziedziczenia i zostali 
wydziedziczeni. 

2. Ustalenie czy zdolny do pracy czy małoletni – ½ albo 2/3 

3. Substrat zachowku – czysta wartość spadku (aktywa – długi) +doliczone 
darowizny (nie uwzględnia się zapisów i poleceń

Udział  ½ * 1/3 = 1/6

Substrat: 200+90+10=300 tys.

Zachowek = 40 tys. 

1/6 * 300 = 50 tys. 

50 tys.- 10 tys. = 40 tys



Kazus 

Spadkodawca wydziedziczył w testamencie swojego jedynego syna,
powołując do spadku swoją żonę, która jednak spadek odrzuciła.
Wydziedziczony syn miał dwie córki (wnuczki spadkodawcy).

Czy wnuczki spadkodawcy mają prawo do zachowku po nim?

Kto dziedziczy po spadkodawcy?



Wydziedziczony traci nie tylko uprawnienie do żądania określonej sumy z
tytułu zachowku, lecz także przymiot spadkobiercy,

Zstępni wydziedziczonego, gdy nie ma spadkobierców testamentowych, są
powołani do spadku jako spadkobiercy ustawowi (art. 931 § 2 KC).

!!! Przepis art. 1011 KC nie zmienia więc zasad dziedziczenia ustawowego i
nie ogranicza uprawnień zstępnych wyłącznie do zachowku.

Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez
spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego (uchwała
SN z 03.12.2015 r., III CZP 85/15).



Art. 1007. § 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia

spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają 
się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku

z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub 
darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Art. 1002 Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby 
uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do 
osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 
1048 KC) – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 
110/16



Niegodność dziedziczenia

Skutek uznania za niegodnego: 
Niegodny traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku jest wykluczony 
od dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego oraz jest pozbawiony prawa 
do zachowku. 
Zamknięty katalog przyczyn niegodności:
Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) umyślne ciężkie przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstępem lub groźbą nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia lub 
odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu 
jednej z tych czynności;
3) umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, podrobienie lub 
przerobienie jego testamentu albo świadome skorzystanie z testamentu przez 
inną osobę podrobionego lub przerobionego.



Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za
niegodnego - każdy, kto ma w tym interes (chodzi nie tylko o interes
majątkowy, ale również moralny), np. osoba, która wejdzie w miejsce
spadkobiercy niegodnego, ale również osoba bliska zmarłego, dla której fakt
dojścia do dziedziczenia stanowi obrazę pamięci zmarłego, pomimo że nie
dojdzie do dziedziczenia, np. rodzeństwo zmarłego, który pozostawił żonę i
dzieci.

Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział
się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat
trzech od otwarcia spadku.



• za niegodnego może zostać uznany zarówno spadkobierca ustawowy jak i
testamentowy (też zapisobierca, art. 972)

• stwierdzenie niegodności następuje w trybie procesowym, nie można tego
dokonać w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku = niegodność
dziedziczenia nie następuje z mocy samego prawa. Do stwierdzenia
niegodności niezbędne jest konstytutywne orzeczenie sądowe, w którego
sentencji niegodny będzie wyłączony od dziedziczenia (orzeczenie to ma
skutek ex tunc).

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu
przebaczył.

- przebaczenie nie jest oświadczeniem woli, może być dokonane tylko osobiście,
nie może być odwołane, może być w dowolnej formie, w tym dorozumianej.

- jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności
prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym
rozeznaniem.



Art. 1039 § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi
albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia
na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych,
chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis
windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na
schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie
poprzedzającym.

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych
stosunkach przyjęte.

Art. 1040 Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu
przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki.
W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu
windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.

Art. 1041 Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową
darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz jego
wstępnego.


