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I. WYBRANE DEFINICJE

1) spadek - ogół praw i obowiązków majątkowych należących 
do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na 
jego następców prawnych,

2) spadkodawca - osoba fizyczna, której prawa i obowiązki ma-
jątkowe o charakterze cywilnoprawnym przechodzą po jej 
śmierci na następców prawnych,

3) spadkobierca - podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka 
organizacyjna), na który przechodzi ogół praw i obowiązków 
osoby zmarłej, 

4) otwarcie spadku - zdarzenie, które powoduje, że wszystkie 
prawa i obowiązki, które do tej pory przysługiwały zmarłemu, 
przechodzą na jego spadkobierców. Chwilą otwarcia spadku 
jest chwila śmierci spadkodawcy,

5) testament - dokument zawierający oświadczenie ostatniej 
woli spadkodawcy,

6) testator - osoba, która rozporządza majątkiem na wypadek 
śmierci, 

7) zachowek - roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej 
przysługujące zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodaw-
cy na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testa-
mencie - względem spadkobierców powołanych do dziedzi-
czenia.

II. SKŁAD SPADKU

Chwila śmierci spadkodawcy przesądza o składzie majątku spad-
kowego. Na spadkobierców przechodzą bowiem tylko te prawa  
i obowiązki, których podmiotem był spadkodawca w chwili śmier-
ci, a które nie wygasły. 
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PRZYKŁAD
Odziedziczyć możemy zatem np.: prawo własności nieruchomości 
i rzeczy ruchomych (samochód, dzieło sztuki, biżuterię), udział 
we współwłasności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wierzytelności, pra-
wa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy zmarłego pracowni-
ka, roszczenie o zapłatę zaległych rat renty, które były wymagalne 
przed śmiercią spadkodawcy, prawa wynikające z dostarczania środ-
ków utrzymania lub wychowania przez osobę niebędącą do tego zo-
bowiązaną lub zobowiązaną w dalszej kolejności, prawo do patentu, 
prawo odkupu i pierwokupu.

Nie wchodzą więc w skład spadku prawa i obowiązki:
a/ o charakterze administracyjnoprawnym (np. zezwolenie), 
karnoprawnym (np. obowiązek zapłaty grzywny lub mandatu) 
oraz finansowoprawnym (np. podatki). Wyjątek od tej zasady 
stanowi prawo podatnika do zwrotu nadpłaty podatku docho-
dowego przechodzące na jego spadkobierców, 
b/ o charakterze niemajątkowym, tj. prawa i obowiązki osobiste 
(np. roszczenia o zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, chy-
ba że za życia spadkodawcy roszczenie zostało uznane na piśmie 
lub za życia spadkodawcy (poszkodowanego) wytoczono powódz-
two o to roszczenie oraz prawa i obowiązki rodzinne (np. prawo 
do ustalenia ojcostwa, żądanie rozwodu lub unieważnienia mał-
żeństwa),
c/ prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy,  
np. prawo do alimentacji i obowiązek alimentacyjny, służebność 
osobista, prawo do renty przyznanej w związku z uszkodzeniem 
ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, uprawnienie do odwo-
łania darowizny,
d/ przechodzące na określone osoby, niezależnie od tego, czy 
są spadkobiercami, np. prawo najmu lokalu mieszkalnego, spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, uprawnienia 
z tytułu umowy ubezpieczenia, tzw. zapis bankowy.
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WAŻNE
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu 
lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci 
najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca 
był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która 
pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warun-
kiem wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego jest sta-
łe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.  
W przypadku braku osób uprawnionych, stosunek najmu lokalu 
mieszkalnego wygasa (art. 691 kodeksu cywilnego).
Wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 
691 § 1 kodeksu cywilnego także wtedy, gdy łączyła go z najemcą 
więź gospodarcza i uczuciowa1. Z kolei osobą bliską dla zmarłego 
najemcy jest m.in. konkubent2.

PRZYKŁAD
Jan Nowak i jego konkubina Natalia mieszkali razem w mieszkaniu, 
które wynajmował Jan. Niestety 1 czerwca 2013 r.  Jan zginął w wy-
padku samochodowym. W tym przypadku Natalia, jako osoba bliska 
Janowi, może wstąpić w jego miejsce jako najemca mieszkania albo 
opuścić mieszkanie (wtedy stosunek najmu wygaśnie).

III. DZIEDZICZENIE

1. USTAWOWE – KRĄG SPADKOBIERCÓW USTAWOWYCH
Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wówczas, gdy 
spadkodawca nie zostawił ważnego testamentu, gdy osoby powo-
łane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami 
albo gdy testament nie reguluje w sposób kompleksowy losów 
całego majątku spadkowego.
Zgodnie z art. 927 § 1 kodeksu cywilnego spadkobiercą nie może 
być osoba, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, oraz osoba 
prawna, która w tym czasie nie istnieje. Bez znaczenia pozo-
staje fakt, iż spadkobierca zmarł np. po upływie kilku godzin po 

1 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 26/02, OSNC 2003/02/20
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1997 r.,  II CKN 485/97, LEX nr 583765
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spadkodawcy. Jeżeli tylko śmierć spadkobiercy nastąpiła później 
niż śmierć spadkodawcy, osoba taka dochodzi do dziedziczenia. 
Chwila śmierci spadkodawcy oznaczona jest w akcie zgonu spo-
rządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podsta-
wie karty zgonu wystawionej przez lekarza. 

WAŻNE
Dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, 
jeżeli urodzi się żywe. Dziecko poczęte należy zatem traktować tak, 
jakby żyło w chwili otwarcia spadku.

 
Kodeks cywilny określa grupy spadkobierców ustawowych powo-
łanych do spadku. Jeżeli dziedziczy wcześniejsza grupa, osoby 
znajdujące się w dalszej grupie spadkobierców są wyłączone od 
dziedziczenia. 
Wyróżniamy pięć grup spadkobierców ustawowych:
I. małżonek spadkodawcy oraz dzieci lub wnuki,
II. małżonek i rodzice spadkodawcy - gdy nie ma dzieci i wnu-

ków,
III. rodzice lub jeden rodzic razem z rodzeństwem,
IV. dziadkowie i pasierbowie spadkodawcy,
V. gmina albo Skarb Państwa.

GRUPA I
W pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku są dzie-
ci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach 
równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być 
mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Pamiętajmy, że do 
schedy spadkowej, oprócz majątku odrębnego małżonka, wcho-
dzi tylko połowa wspólnego majątku małżonków. Jeżeli pomiędzy 
małżonkami istniał ustrój rozdzielności majątkowej, przedmio-
tem spadku jest majątek odrębny męża lub żony. Małżonek spad-
kodawcy jest powołany do dziedziczenia tylko wówczas, jeżeli 
w chwili otwarcia spadku pozostawał w formalnym związku mał-
żeńskim ze spadkodawcą. Związek małżeński nie istnieje, jeżeli 
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w chwili otwarcia spadku istniało prawomocne orzeczenie unie-
ważniające bądź rozwiązujące małżeństwo. 

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w czę-
ściach równych. Należy podkreślić, że wszystkie dzieci dziedzi-
czą na tych samych prawach. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy 
są to dzieci urodzone w czasie trwania małżeństwa czy dzieci 
pozamałżeńskie. Także dzieci adoptowane dziedziczą na równi  
z biologicznymi dziećmi spadkodawcy. 

PRZYKŁAD
Zmarły Jan Nowak miał żonę i dwóch synów. Nie pozostawił testa-
mentu. W chwili jego śmierci żyła żona oraz syn Piotr. Po nieżyją-
cym synu Tomaszu pozostała dwójka dzieci: córka Magdalena oraz 
syn Paweł. Żona Jana Nowaka otrzyma zatem 1/3 spadku, syn Piotr 
również 1/3 część spadku. Dwójce dzieci nieżyjącego syna Tomasza 
przypadnie jego udział, czyli 1/3 spadku. Zarówno Magdalena jak  
i Paweł otrzymają więc po 1/6 części spadku. 

GRUPA II
W drugiej grupie dziedziczy małżonek i rodzice spadkodawcy.  
Są oni powołani do spadku w przypadku, gdy spadkodawca nie 
pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków). Udział spad-
kowy małżonka wynosi połowę spadku, a każdego z rodziców, 
który dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, jedną 
czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało 
ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej 
w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku 
zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego 
rodzicom w częściach równych.
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PRZYKŁAD
Małżonkowie Kowalscy nie mieli dzieci. Mąż Władysław nie pozo-
stawił testamentu. Po jego śmierci połowa spadku przypadnie jego 
żonie Annie, a druga połowa jego rodzicom (po 1/4 majątku spad-
kowego). 

GRUPA III
A co w przypadku, gdy spadkodawca nie miał dzieci i żyje tyl-
ko jeden z rodziców spadkodawcy? Wydawałoby się, że spadek 
odziedziczy małżonek i drugi rodzic w częściach równych. Tak 
jednak nie jest. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie do-
żyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, 
przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeże-
li którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, któryby mu 
przypadał, przypada jego zstępnym (siostrzeńcom lub bratankom 
spadkodawcy). Podział tego udziału następuje według zasad, 
które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. 
Dopiero w przypadku, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia 
spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, 
udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem 
spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Wdowa czy wdowiec otrzyma cały spadek tylko w sytuacji, 
gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, rodziców, ro-
dzeństwa, ani też nie ma dzieci czy wnuków lub prawnuków 
rodzeństwa.

PRZYKŁAD
Małżonkowie Kowalscy nie mieli dzieci. Nie żyją też rodzice spad-
kodawcy oraz jeden z jego braci. Spadkodawca nie pozostawił te-
stamentu. Połowa spadku przypada więc jego żonie, a druga poło-
wa dwóm braciom spadkodawcy (po 1/6 majątku spadkowego) oraz 
dwójce dzieci nieżyjącego brata (po 1/12 majątku spadkowego).
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GRUPA IV
W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych 
rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spad-
kodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych (po 1/4, ponie-
waż dziadków mamy czworo). Jeśli któreś z dziadków spadko-
dawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada jego zstępnym (a więc wujom i stryjom lub 
ciotkom spadkodawcy albo ich dzieciom, jeżeli wujowie, stryjo-
wie i ciotki nie żyją). W braku zstępnych tego 
z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w czę-
ściach równych.

PRZYKŁAD
Zmarły był kawalerem. Nie miał rodzeństwa. Jego rodzice nie żyją. 
Żyją dziadkowie ze strony matki spadkodawcy,  babka ze strony ojca 
spadkodawcy oraz jedyny brat ojca. Spadkodawca nie pozostawił 
testamentu. Majątek spadkowy przypadnie więc dziadkom ze stro-
ny matki (po 1/4 majątku spadkowego), babce ze strony ojca (1/4 
majątku spadkowego) oraz bratu ojca (1/4 majątku spadkowego).

GRUPA V
W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych powoła-
nych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach 
równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne 
z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Nie otrzymają 
jednak spadku, jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy żyje drugie  
z ich rodziców np. ojciec pasierba spadkodawcy.

PRZYKŁAD
Spadkodawca był jedynakiem. Nie miał też dzieci. Nieżyjący dziad-
kowie nie mieli też innych zstępnych poza rodzicami spadkodawcy. 
Żona spadkodawcy zmarła kilka lat wcześniej. Żyje tylko pasierb 
spadkodawcy. Ponieważ spadkodawca nie pozostawił testamentu, 
majątek spadkowy odziedziczy pasierb.
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GRUPA VI
W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka, zstępnych, 
rodziców, rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa ani dziadków czy 
pasierbów, do dziedziczenia dochodzi gmina ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy. Może się jednak okazać, że ustalenie 
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej nie będzie możliwe. W takim przypadku do 
dziedziczenia dochodzi Skarb Państwa jako spadkobierca usta-
wowy. Skarb Państwa dziedziczy również w sytuacji, gdy ostatnie 
miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą.

2.  TESTAMENTOWE
a/  rodzaje testamentów:

Testament może sporządzić (lub odwołać) tylko osoba mająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolności testowania nie 
mają więc osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz są ubezwła-
snowolnione częściowo bądź całkowicie. Zdolność testowania nie 
zależy od zdrowia psychicznego testatora. Jeżeli nie został on 
ubezwłasnowolniony w wyniku choroby umysłowej, należy przy-
jąć, iż posiada zdolność do sporządzenia testamentu. Choroba 
psychiczna może mieć jednak wpływ na ważność testamentu. Je-
żeli w chwili jego sporządzania testator znajdował się w stanie 
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji lub 
wyrażenie woli, testament będzie nieważny.
Nieważny będzie także testament sporządzony pod wpływem 
groźby albo błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby 
spadkodawca nie działał pod wpływem groźby lub błędu, nie spo-
rządziłby testamentu o tej treści.

PRZYKŁAD
Jan Kowalski chorował na chorobę Alzheimera. Był także fanem piłki 
nożnej. Rodzina nie wystąpiła o jego ubezwłasnowolnienie. Po jego 
śmierci okazało się, że sporządził testament, w którym jako spadko-
biercę wyznaczył jednego z piłkarzy FC Barcelony. 
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Ponieważ działał w stanie wyłączającym świadome powzięcie decy-
zji i wyrażenie woli, testament jest nieważny.

Podstawowym wymogiem sporządzenia ważnego testamentu 
jest świadome dokonanie czynności prawnej na wypadek śmierci 
- testator musi mieć świadomość, że reguluje sytuację prawną 
swojego majątku na wypadek śmierci.
Testament musi być sporządzony osobiście przez testatora - 
nie można sporządzić ani odwołać testamentu przez przedsta-
wiciela. Ponadto testament może zawierać rozporządzenia tylko 
jednego spadkodawcy. Oznacza to, iż zakazane jest sporządzanie 
testamentów wspólnych. Niedopuszczalny jest zatem np. wspól-
ny testament męża i żony.

WAŻNE
Testament własnoręczny może zostać sporządzony w taki sposób, 
że na jednej kartce papieru zostaną umieszczone rozporządzenia 
dwóch osób, jeżeli najpierw zostanie własnoręcznie spisana wola 
jednej osoby, podpisana i opatrzona datą, a następnie druga osoba 
własnoręcznie spisze swoje rozporządzenie, podpisze je i opatrzy 
datą. 

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną 
lub kilka osób. Powołanie do części spadku oznacza powołanie 
do części ułamkowej. Istnieje więc możliwość, że ta sama osoba 
będzie dziedziczyć spadek w części z ustawy, w części z testa-
mentu. W przypadku gdy spadkodawca powołał do spadku lub do 
oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, powinien określić 
ich udziały. Jeżeli tego nie zrobił, dziedziczą oni w częściach 
równych. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców te-
stamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadko-
biercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli 
spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamento-
wym w stosunku do przypadających im udziałów (jest to tzw. 
przyrost).
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WAŻNE
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała należnej jej czę-
ści majątku spadkowego w drodze dziedziczenia, w postaci zapisu 
czy też poprzez uczynioną przez spadkodawcę i zaliczaną do spadku 
darowiznę - przysługuje jej roszczenie o zapłatę określonej sumy 
pieniężnej, czyli tzw. zachowek. Osobami uprawnionymi do za-
chowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, o ile byliby 
powołani do spadku na podstawie ustawy. 
Wysokość należnego zachowku, co do zasady, wynosi połowę warto-
ści udziału spadkowego, jaki przypadałby uprawnionemu przy dzie-
dziczeniu ustawowym. Jeżeli natomiast uprawniony do zachowku 
jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni, wówczas zacho-
wek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego. 
Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upły-
wem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. 

Wyróżniamy następujące rodzaje testamentów:
• zwykłe: testament własnoręczny (holograficzny), testament 

notarialny oraz testament allograficzny,
• szczególne: testament ustny, testament sporządzony pod-

czas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym 
oraz testament wojskowy.

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY (HOLOGRAFICZNY)
 Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że na-
pisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 
Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własno-
ręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spad-
kodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu 
lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 
kodeksu cywilnego). Spadkodawca musi w całości napisać testa-
ment własnoręcznie. Testament powinien być sporządzony ręką, 
ale jeżeli dana osoba jest kaleką - w sposób zwykle przez nią 
używany, czyli  na przykład nogą, ustami czy protezą. Tym sa-
mym wykluczone jest użycie jakichkolwiek urządzeń technicz-
nych służących do pisania, np. maszyny do pisania, komputera, 
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maszyny służącej do posługiwania się pismem brajla. Nie ma 
także znaczenia, w jakim języku testament zostaje sporządzony. 
Testament może zostać sporządzony w każdym znanym spad-
kodawcy języku. Nie ma także znaczenia materiał, na którym 
pismo zostało utrwalone – może to być papier, deska, materiał, 
ściana, list spadkodawcy skierowany do spadkobiercy lub innej 
osoby itp., byleby na materiale tym znajdowało się własnoręcz-
ne oświadczenie woli spadkodawcy odpowiadające formalnym 
wymogom testamentu holograficznego. Testament zwykły nie 
wymaga dla swej ważności obecności świadków - spadkodawca 
może zatem zachować w tajemnicy sam fakt sporządzenia te-
stamentu, jak również jego treść. Testament dla swej ważności 
powinien być podpisany przez testatora - imieniem i nazwiskiem, 
ale dopuszczalne jest umieszczenie nazwiska w skrócie. Dopusz-
czalny jest także podpis nieczytelny, jeżeli tylko umożliwia iden-
tyfikację testatora. Podpis powinien znajdować się bezpośrednio 
pod treścią oświadczenia woli. 

WAŻNE
Kolejne dyspozycje dopisane pod podpisem testatora uważa się za 
kolejny, nowy testament, który dla swej ważności powinien zostać 
opatrzony kolejnym podpisem i datą.

WZÓR TESTAMENTU HOLOGRAFICZNEGO 

TESTAMENT
                                                                                                                              

Nowy Sącz, 1 czerwca 2013 r. 

Ja, Jan Kowalski, zamieszkały w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 
25/5, legitymujący się dowodem osobistym AIK 98746, świadomy po-
dejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, 
iż do całości spadku po mnie powołuję moją córkę, Martę Kowalską, 
zamieszkałą 
w Krakowie przy ul. Matejki 8.

Jan Kowalski
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TESTAMENT NOTARIALNY
Spisywany jest przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. 
W większości przypadków testament notarialny jest spisywany 
w kancelarii notarialnej, ale gdy spadkodawca, z usprawiedli-
wionych przyczyn, nie może stawić się w kancelarii (np. jest 
ciężko chory), może złożyć oświadczenie woli poza tym lokalem 
(notariusz przyjeżdża wówczas np. do domu spadkodawcy). Przy 
sporządzaniu testamentu notariusz powinien zwrócić uwagę, czy 
spadkodawca ma wolę testowania oraz czy składa oświadczenie 
świadomie i swobodnie (rozumie treść i znaczenie aktu oraz czy 
akt jest zgodny z wolą testatora). Po sporządzeniu testamentu  
w formie aktu notarialnego zostaje on odczytany przez notariu-
sza, a następnie podpisany przez testatora. Sporządzając testa-
ment notariusz powinien wysłuchać spadkodawcy i zgodnie z jego 
oświadczeniem sporządzić akt notarialny. Niedopuszczalne jest 
sporządzenie testamentu przez notariusza samodzielnie i prze-
kazanie spadkodawcy do podpisania. Nie jest także dopuszczal-
ne, by notariusz sporządził projekt testamentu, a spadkodawca 
oświadczył, że projekt jest zgodny z jego wolą.

Sporządzenie testamentu notarialnego kosztuje 50 zł. Testa-
ment zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie 
uprawnionego prawa do zachowku kosztuje 150 zł, a testa-
ment zawierający zapis windykacyjny – 200 zł.

TESTAMENT ALLOGRAFICZNY
Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, 
że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę 
ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, 
marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kie-
rownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spi-
suje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Proto-
kół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół 
powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec 
której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli 
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spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć 
w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. W tej for-
mie testamentu nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba, 
która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (niepoczy-
talna lub małoletnia); niewidoma, głucha lub niema; która nie 
może czytać i pisać; która nie włada językiem, w którym spadko-
dawca sporządza testament, a także osoba skazana prawomoc-
nie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być również 
osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakol-
wiek korzyść. Świadkiem nie może być również małżonek testa-
tora, jego krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia 
oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia. Jeże-
li świadkiem była jedna z wyżej wymienionych osób, nieważne 
jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej oso-
bie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego 
lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku 
przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z oko-
liczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodaw-
ca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały 
testament.

WAŻNE
Testament szczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania 
okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie, chyba że spadko-
dawca zmarł przed upływem tego terminu.

TESTAMENT USTNY
Testament ustny może być sporządzony, jeżeli istnieje obawa ry-
chłej śmierci spadkodawcy (np. choroba, nagły wypadek) albo, 
wskutek szczególnych okoliczności, zachowanie zwykłej formy 
testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (np. powódź). 
Wówczas testator może sporządzić testament przy jednoczesnej 
obecności co najmniej trzech świadków. Dla skuteczności treści 
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testamentu ustnego niezbędne jest spisanie oświadczenia te-
statora przed upływem roku od jego złożenia przez jednego ze 
świadków lub osobę trzecią, z podaniem miejsca i daty złożenia 
oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to 
podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świad-
kowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została  
w powyższy sposób stwierdzona, można ją stwierdzić w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku przez zgodne zeznania 
świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze 
świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwycię-
żenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach 
dwóch świadków.

TESTAMENT PODRÓŻNY
Może się zdarzyć, że ostatnią wolę będziemy musieli wyrazić  
w samolocie lub na statku, z powodu np. nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia (zawał serca). W takim wypadku prawo dopuszcza 
możliwość sporządzenia testamentu przed dowódcą statku lub 
jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadczy swą wolę 
dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. 
Następnie dowódca statku lub jego zastępca spisze wolę spadko-
dawcy, podając datę jej spisania. Pismo to w obecności świadków 
odczyta spadkodawcy, po czym pismo podpiszą spadkodawca, 
świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spad-
kodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przy-
czynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy 
nie będzie możliwe, można sporządzić testament ustny.

TESTAMENT WOJSKOWY
Sposób sporządzenia testamentów wojskowych określa rozporzą-
dzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 stycznia 1965 r. w spra-
wie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965 r., nr 7, poz. 38). Te-
stament wojskowy może być sporządzony tylko w czasie wojny, 
mobilizacji, albo przebywania w niewoli. 
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b/ odwołanie testamentu:
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament, jak 
i jego poszczególne postanowienia. 
Spadkodawca może odwołać testament w następujący sposób: 
1/ poprzez sporządzenie nowego testamentu, w jednej z form 
przewidzianych prawem. Nie musi to być ta sama forma, w któ-
rej został sporządzony testament odwołany (np. testament nota-
rialny może zostać odwołany poprzez sporządzenie testamentu 
własnoręcznego),
2/ w zamiarze odwołania zniszczy dokument zawierający jego 
oświadczenie lub pozbawi go cech, od których zależy jego waż-
ność (np. poprzez podarcie, spalenie, wymazanie podpisu pod 
testamentem),

3/ dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwoła-
nia jego postanowień np. poprzez przekreślenie testamentu. 

PRZYKŁAD
Jan Kowalski sporządził własnoręczny testament, w którym powołał 
do spadku dwóch synów. Opatrzył go datą 15 sierpnia 2010 r. i pod-
pisał. W maju 2013 r. znalazł się w szpitalu i w obecności notariu-
sza odwołał poprzedni testament i powołał do spadku w kolejnym 
testamencie notarialnym jako jedynego spadkobiercę swoją córkę. 
Ważne będzie rozporządzenie zawarte w drugim testamencie.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając 
w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te posta-
nowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić 
z treścią nowego testamentu. Może się tak zdarzyć, że ważne 
będą dwa testamenty. 

PRZYKŁAD
W dniu 15 maja 2011 r. Jan Kowalski sporządził testament, w którym 
przekazał swojemu synowi dwa samochody: Nissana Note i Audi Q7 
oraz dom nad jeziorem. Rok później doszedł jednak do wniosku, 
że jego córka będzie się czuła pokrzywdzona, że nic nie otrzymała  
w spadku. 
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15 maja 2012 r. sporządził więc nowy testament, w którym prze-
kazał córce samochód Audi Q7. W takim przypadku testament z 15 
maja 2011 r. zostanie odwołany tylko w części dotyczącej samocho-
du Audi Q7. Pozostała część testamentu będzie ważna, ponieważ nie 
jest sprzeczna z testamentem z dnia 15 maja 2012 r. 

c/ niegodność dziedziczenia:
W pewnych sytuacjach spadkobierca może zostać odsunięty od 
spadku, pomimo że spadkodawca nie sporządził testamentu, ani 
też formalnie go nie wydziedziczył. Spadkobierca (dziedziczący 
zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu) może być uzna-
ny przez sąd za niegodnego, jeżeli:
  1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spad-

kodawcy,
  2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia 

lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszko-
dził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,

  3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił 
lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z te-
stamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, 
tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

PRZYKŁAD
Stefan miał 3 dzieci - Annę, Pawła i Marka. Przed śmiercią spo-
rządził testament, w którym przekazał cały swój majątek Annie  
i Pawłowi. Jednak Anna nie chciała się podzielić spadkiem z Pawłem  
i postanowiła, że ukryje testament Stefana i napisze nowy podpisu-
jąc się na nim za swojego ojca. W nowym testamencie cały spadek 
miał zostać przekazany Annie - z wyłączeniem Pawła i Marka. Paweł 
przypadkowo znalazł prawdziwy testament Stefana i udał się z nim 
do sądu, składając jednocześnie pozew o uznanie Anny za niegodną 
dziedziczenia. Sąd oczywiście uznałby Annę za niegodną dziedzicze-
nia i przy nowym podziale spadku traktował by ją tak, jakby zmarła 
przed Stefanem.
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Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma 
w tym interes. 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. 
Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadko-
dawca wcześniej mu przebaczył.

IV. PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
ZA DŁUGI SPADKOWE

Jak zostało już wyżej wskazane, spadkobiercy nabywają spadek  
z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak aby móc 
rozporządzać majątkiem spadkowym, muszą uzyskać potwier-
dzenie, kto i w jakiej części dziedziczy schedę spadkową. Mogą 
to zrobić poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku - przed sądem lub przed notariuszem. 
Spadkobierca, który w terminie sześciu miesięcy od dnia powzię-
cia wiadomości o tytule swego powołania do spadku (np. od daty 
śmierci spadkodawcy lub od daty, w której spadkobierca dowie-
dział się o śmierci spadkodawcy) nie złoży oświadczenia o przy-
jęciu lub odrzuceniu spadku – przyjmuje spadek wprost, czyli 
bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadko-
dawca odpowiada wówczas za długi spadkodawcy bez żadnych 
ograniczeń oraz całym swoim majątkiem. 

W sytuacji gdy jeden ze współspadkobierców powołanych do 
dziedziczenia przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
a inni nie złożą w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku 
bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, wówczas milcze-
nie spadkobierców będzie oznaczało przyjęcie przez nich spadku 
również z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalone-
go w inwentarzu stanu czynnego spadku, czyli do rzeczywistej 
wartości schedy.
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Jeżeli spadkobierca jest małoletni lub ubezwłasnowolniony, brak 
oświadczenia o przyjęciu spadku w terminie jest jednoznaczny  
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Zarówno spadkobiercy ustawowi jak i testamentowi mogą złożyć 
oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy 
od momentu, gdy dowiedzieli się o powołaniu do dziedziczenia. 
Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć samodzielnie tyl-
ko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby 
małoletnie oraz ubezwłasnowolnione składają takie oświadcze-
nie przez swojego przedstawiciela ustawowego. Na odrzucenie 
spadku w imieniu osoby niemającą pełnej zdolności do czynności 
prawnych potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. 

Sąd, na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdzi na-
bycie spadku przez spadkobiercę. Do kręgu osób zaintereso-
wanych należą przede wszystkim: spadkobiercy, wierzyciele 
spadkodawcy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, 
wierzyciele spadkobiercy. Wniosek o stwierdzenie nabycia spad-
ku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na 
ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie da się 
ustalić miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce - sąd miej-
sca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część 
(sąd spadku). W braku powyższych podstaw, sądem spadku jest 
sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Wnioskodawca we wniosku  
o stwierdzenie nabycia spadku ma obowiązek wskazać wszystkie 
osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy usta-
wowi lub jako spadkobiercy testamentowi. Osoby należące do 
kręgu spadkobierców ustawowych należy podać również wtedy, 
gdy spadkodawca pozostawił testament. 

Do wniosku należy dołączyć: akt zgonu spadkodawcy, akty uro-
dzenia dzieci zmarłego, akty małżeństwa zamężnych córek, akt 
małżeństwa wdowy lub wdowca, ew. testament, dowód uiszcze-
nia opłaty sądowej (opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku wynosi 50 zł). 
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Nowy Sącz, dnia 18 czerwca 2013 roku
                 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
I Wydział Cywilny

Wnioskodawca: Jan Kowalski
    zam. w Nowym Sączu, ul. Szeroka 5/3
 
       Uczestnicy:  Barbara Kowalska,
    zam. w Nowym Sączu, ul. Szeroka 5/3

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu 10 grudnia 
2011 r. Stefanie Kowalskim, zamieszkałym ostatnio w Nowym Są-
czu, ul. Szeroka 5/3, nabyli spadkobiercy dziedziczący na podstawie 
ustawy: żona Barbara Kowalska, z domu Nowak, oraz syn spadko-
dawcy: Jan Kowalski, każde po 1/2 części spadku.

Uzasadnienie
W dniu 10 grudnia 2011 r. zmarł Stefan Kowalski ostatnio zamieszka-
ły w Nowym Sączu.
Dowód:  odpis skrócony aktu zgonu.
Spadkobiercami po zmarłym Stefanie Kowalskim są: Barbara Kowal-
ska (z domu Nowak) - żona spadkodawcy i jego syn Jan Kowalski, 
każde po 1/2 spadku.
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia,
                odpis skrócony aktu małżeństwa.
Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych osób upraw-
nionych do dziedziczenia i żadne ze spadkobierców nie odrzuciło 
spadku. 
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest w tym stanie sprawy 
uzasadniony.

Jan  Kowalski
Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu zgonu.
2. Dwa odpisy skrócone aktów urodzenia.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
4. Odpisy wniosku i załączników.
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Notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia w przypad-
ku, gdy wszystkie osoby, będące spadkobiercami ustawowymi lub 
testamentowymi, stawią się jednocześnie przed nim i zgod-
nie zażądają poświadczenia dziedziczenia oraz złożą wymagane 
prawem dokumenty i oświadczenia. Notariusz najpierw sporządzi 
protokół dziedziczenia, a później na jego podstawie sporządzi 
akt poświadczenia dziedziczenia, który zostanie zarejestrowa-
ny w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. 
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą 
moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, zostanie on 
także otwarty i ogłoszony.

Decydując się na ustalenie praw do spadku na podstawie aktu 
poświadczenia dziedziczenia trzeba liczyć się z następującymi 
kosztami:
1/  sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł +23% VAT,
2/  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia - 50 zł. +23% 

VAT,
3/  sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 

zł. +23% VAT,
4/  sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia przyjęcia lub 

odrzucenia spadku - 50 zł. +23% VAT,
5/  koszt wypisów - 6 zł. + 23% VAT za każdą stronę dokumentu.
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