
 

 

 

 
 

 

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE 
 

 

CZĘŚĆ 1 –  DZIEDZICZENIE, TESTAMENT I JEGO RODZAJE 

 

Dziedziczenie w polskim porządku prawnym reguluje Kodeks Cywilny. Dla pełnego wyjaśnienia, 

należy najpierw powiedzieć, że dziedziczeniem jest wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców  

w sytuację prawną spadkodawcy polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków 

majątkowych, których podmiotem był spadkodawca, przy czym dzieje się to na skutek jego śmierci. 

Wspomniany Kodeks Cywilny przewiduje dwie drogi dziedziczenia, a inaczej dwa źródła powołania  

do spadku. Jednym z nich jest dziedziczenie na podstawie ustawy, a drugim dziedziczenie na podstawie 

testamentu. W zależności z jaką podstawą dziedziczenia będziemy mieli do czynienia, tak różnie będzie 

się układał krąg spadkobierców, jak i części w jakich będą oni dziedziczyć.  

Dziedziczenie testamentowe wymaga pozostawienia przez spadkodawcę ważnego testamentu. 

Jeśli tego nie zrobił, mamy do czynienia z dziedziczeniem na podstawie ustawy. Trybem ustawowym 

będziemy się posiłkować tak samo w sytuacji, w której sporządzony przez spadkodawcę testament 

 lub samo powołanie w nim spadkobiercy do całości spadku okazało się bezskuteczne lub w ogóle 

nieważne, gdy spadkodawca odwołał testament w całości lub w tej części, w jakiej powoływał 

spadkobierców do dziedziczenia, gdy testament zaginął lub uległ zniszczeniu tak, że nie ma możliwości 

odtworzenia jego treści lub gdy żadna z osób powołanych w testamencie do dziedziczenia nie może lub 

nie chce dziedziczyć po spadkodawcy. 

Widać więc, że punktem wyjścia do zagwarantowania po sobie dziedziczenia testamentowego jest 

prawidłowe sporządzenie testamentu przez spadkodawcę. Warto mieć na uwadze, że w kwestii 

testamentowych możemy się również spotkać z określeniem „testator”, które będzie oznaczać nic innego 

jak osobę, która na wypadek śmierci przedstawiła sposób rozporządzenia swoim majątkiem  

w testamencie. Innymi słowy będzie to po prostu spadkodawca, który sporządził testament.  

Testament może być sporządzony po pierwsze, przez osobę o pełnej zdolności do czynności 

prawnych. Nie może więc być to osoba niepełnoletnia, czy ubezwłasnowolniona. Może natomiast nastąpić 

sytuacja, że dopiero po spisaniu testamentu, testator zostanie ubezwłasnowolniony. Wtedy testament, 



jeśli został prawidłowo sporządzony, nadal pozostaje ważny. Po drugie, w jednym testamencie można 

zawrzeć wolę do rozporządzenia majątkiem tylko jednej osoby. Wobec tego testamentu nie mogą 

sporządzić wspólnie dwie osoby, np. małżonkowie. Każdy z nich musi spisać własny, osobny testament. 

Odwołać można go w każdej chwili, w całości lub w części, ale tylko posiadając pełną zdolność  

do czynności prawnych. Jeśli testator, po spisaniu testamentu, zostanie ubezwłasnowolniony, nie będzie 

możliwości jego odwołania. Na takich samych warunkach testator może zmienić jego postanowienia. 

Ważne jest też, by pamiętać, że sporządzić, jak i odwołać testament można wyłącznie osobiście, nigdy 

przez przedstawiciela. Odwołanie testamentu jest możliwe poprzez sporządzenie drugiego takiego 

dokumentu, który niejako wyprze ten sporządzony pierwotnie. Stary testament w całości straci ważność, 

jeśli w nowym zawrze się postanowienie o jego odwołaniu, a jeśli brak będzie takiego zapisu, to w mocy 

pozostaną tylko niektóre postanowienia starego testamentu, które dają się pogodzić z treścią nowego. 

Odwołanie może nastąpić też przez jego zniszczenie, jak i poprzez zmiany jego postanowień, z których 

będzie wynikać jego odwołanie. 

 Jeśli więc testament sporządziła osoba do tego w pełni uprawniona, to dlaczego bywa tak,  

że testament może okazać się nieważny? Testament jest dokumentem przenoszącym prawa i obowiązki 

majątkowe. Jest on wysoce znaczący i dlatego też ustawa dokładnie określa szczególne sytuacje, których 

wystąpienie uniemożliwi uznanie go za ważny. Według art. 945 Kodeksu Cywilnego, testament nie będzie 

mógł być uznany za ważny, jeśli testator w chwili jego sporządzania pozostawał w stanie wyłączającym 

świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Oznacza to przede wszystkim chorobę 

psychiczną, niedorozwój umysłowy, ale też np. bycie pijanym, czy doświadczanie starczej demencji.  

Nie musi być to stan trwały, ale wystarczy by trwał w trakcie sporządzania dokumentu testamentowego. 

Często bywa tak że, dla obalenia takiego testamentu konieczne jest powołanie biegłego, często biegłego 

psychiatry, który stwierdziłby, że stan taki faktycznie miał miejsce. Bowiem ustalenie tego wcale nie jest 

takie proste. Przykładowo - cierpienie od wielu lat na chorobę psychiczną nie oznacza, że sporządzenie 

testamentu przez taką osobę będzie od razu nie ważne. Kluczowy jest stan w chwili jego spisywania 

testamentu. Jeśli opinia biegłego bazowana na dokumentach medycznych nie jest wystarczająca,  

dla wydania prawidłowej opinii, często bierze się pod uwagę również zeznania świadków, co do sposobu 

zachowywania się testatora. Kontrowersje może budzić sytuacja nietrzeźwości testatora, więc aby 

 to rozjaśnić warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy w 2013r. orzekł, że w sytuacji, w której biegły nie jest 

 w stanie stwierdzić, czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był  pijany, czy nie, stwierdza 

się, że testament jest ważny. 

Drugą sytuacją, w której testament okaże się nieważny, jest sporządzenie go przez testatora pod 

wpływem błędu. Musi to być błąd istotny, czyli taki, który uzasadnia przypuszczenie, że testator 

 nie sporządziłby takiego testamentu, gdyby nie został wprowadzony w błąd. Nie będzie miało znaczenia 



kto lub co go wywołało oraz czy dotyczył samej decyzji o sporządzeniu dokumentu, czy treści postanowień 

w nim zawartych. Tak samo nie będzie też ważny testament sporządzony pod wpływem groźby, jaka ona 

by nie była i przez kogo byłaby sformułowana. Sugestie osób trzecich nie są traktowane jako jeden  

z opisanych wad testamentu i nie można się na to powoływać. 

Na nieważność testamentu może powołać się każdy, kto ma w tym interes, np. pominięty przy 

dziedziczeniu syn testatora. Do stwierdzenia nieważności testamentu niezbędne jest przeprowadzenie 

postępowania sądowego, a najczęściej ta sprawa rozpatrywana jest podczas postępowania  

o stwierdzenie nabycia spadku. Jednak na powołanie się na nieważność testamentu obowiązuje termin 

trzyletni od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie tej nieważności. Dla 

możliwości kwestionowania ważności testamentu, nie może minąć też dziesięć lat od dnia otwarcia 

spadku, czyli od momentu śmierci spadkodawcy. Po upływie tego terminu testament, co prawda 

nieważny,  będzie wywoływał skutki prawne i będzie możliwe urzeczywistnienie jego postanowień.  

W jakiej formie można sporządzić testament? Odpowiadając na to pytanie należy powiedzieć,  

że testamenty dzielimy na zwykłe i szczególne, które różnią się sytuacjami, w których można je sporządzić 

oraz samą trwałością. Rozpoczynając od testamentów zwykłych, po pierwsze należy wiedzieć, że można 

je sporządzić w każdym czasie, a pozbawić ich ważności może ich odwołanie przez testatora. Testamenty 

zwykłe dzielą się na testament holograficzny, inaczej własnoręczny, notarialny i alograficzny. Testament 

holograficzny polega na spisaniu swojej woli w całości osobiście pismem odręcznym wraz z datą  

i podpisem, również własnoręcznym. Jednak nie trzeba się mocno przejmować, jeśli z jakiegoś powodu 

testator zapomni opatrzyć dokumentu datą jego sporządzenia. Brak daty nie powoduje bowiem 

nieważności takiego testamentu, pod warunkiem, że nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności  

do sporządzenia testamentu, jego treści lub stosunku z innymi testamentami testatora. Data bowiem 

będzie kluczowa, jeśli istnieć będą przykładowo dwa testamenty jednego spadkodawcy, ponieważ będzie 

trzeba ustalić, który z nich jest bardziej aktualny i na których będzie się opierało dziedziczenie.  

Testament notarialny jest natomiast niczym innym niż dokumentem w formie aktu notarialnego. 

Jest to najbezpieczniejsza forma testamentu, ponieważ inne jego rodzaje są dokumentami prywatnymi, 

zaś testament notarialny jest sporządzany przez notariusza i stanowi dokument o mocy urzędowej. 

Notariusz jest prawnikiem i można być pewnym, że sporządzony przez niego testament nie będzie 

zawierał błędów, które może popełnić testator spisując wolę samodzielnie, np. jeśli chodzi o czyjeś 

wydziedziczenie. Testament notarialny daje nam też dodatkową pewność, że nie zostanie w przyszłości 

podważony. Wpływa na to również fakt, że notariusz ma obowiązek wylegitymować testatora, jak 

i możliwość odmówienia sporządzenia testamentu, jeśli stwierdzi, że spadkodawca nie jest w stanie 

świadomie rozporządzać swoim majątkiem. To na barkach notariusza spoczywa obowiązek zadbania  

o jego zgodność z prawem oraz o brak w nim jakichkolwiek wad formalnych. Sporządzony testament musi 



być, w obecności notariusza, własnoręcznie podpisany przez testatora. Jeśli obawia się on o swoje 

umiejętności porozumiewania się, czy też posiadaną wiedzę, może zjawić się w kancelarii notarialnej  

z osobą trzecią, która również powinna złożyć podpis pod aktem. Natomiast dopuszcza się też tylko 

dodanie w treści testamentu wzmianki o jej obecności już bez konieczności składania podpisu. Kolejną 

zaletą jest fakt, że notariusz przechowuje oryginał dokumentu, aż do śmierci testatora. Nie ma więc 

możliwości jego utraty, zniszczenia, czy spreparowania. Jest to też forma, która umożliwia sporządzenie 

testamentu przez osoby nieme, głuche czy niepiśmienne, które zamiast własnoręcznego podpisu mogą 

złożyć pod nim odcisk palca obok ich imienia i nazwiska, które napisał notariusz. Testament notarialny 

jako jedyny może w sobie zawierać zapis windykacyjny, który jest postanowieniem, że konkretna osoba, 

konkretny spadkobierca otrzyma z chwilą otwarcia spadku, konkretny składnik majątku spadkodawcy  

na własność. Trzeba pamiętać jednak, że jego sporządzenie nie będzie bezpłatne, konieczne będzie 

poniesienie kosztów notarialnych. 

Testamentem zwykłym będzie również tzw. testament alograficzny, inaczej zwany urzędowym. 

Nazwę tę zawdzięcza temu, że polega na ustnym oświadczeniu swojej woli wobec wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika 

urzędu stanu cywilnego. Wybrana osoba urzędowa nie może działać przez pełnomocnika. Ważne  

i wymagane jest, by oświadczenie od spadkodawcy odebrała osobiście. Wymagana jest przy tym 

obecność co najmniej dwóch świadków, którzy nie są spadkobiercami, przy czym może być ich też więcej. 

Najczęściej są to pracownicy urzędu. Złożone oświadczenie spisywane jest w protokole, który odczytuje 

się spadkodawcy i świadkom. Po tym protokół musi zostać przez nich oraz przez osobę, która odebrała 

oświadczenie woli, np. starostę, podpisany. Jeśli z jakichś względów spadkodawca nie ma możliwości 

złożenia podpisu pod protokołem, zawiera się to w jego treści wraz z podaniem przyczyny braku podpisu. 

Z uwagi na ustny sposób złożenia oświadczenia woli przez spadkodawcę, w tej formie nie mogą 

sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme. Testament alograficzny podobnie jak testament 

notarialny ma moc dokumentu urzędowego. Stanowi jednak jego tańszą alternatywę, ponieważ  

za sporządzenie testamentu alograficznego wystarczy wniesienie jedynie opłaty skarbowej, w wysokości 

22,00zł.  

Tak kształtują się testamenty zwykłe. Natomiast testamenty szczególne, tak jak nazwa wskazuje, 

przewidziane są dla sytuacji szczególnych, niecodziennych, nadzwyczajnych okoliczności, które 

uniemożliwiają sporządzenie testamentu zwykłego. Chodzi tutaj o zagrożenie życia spadkodawcy  

i prawdopodobieństwa jego rychłej śmierci. Najczęściej będzie to spowodowane chorobą, wypadkiem, 

czy nadchodzącą katastrofą. Cechą więc wszystkich rodzajów testamentów szczególnych będzie 

wystąpienie tego rodzaju okoliczności. Wiedzieć trzeba, że z uwagi właśnie na nadzwyczajne ich 

stosowanie, ograniczony jest termin ważności takich dokumentów. Testament szczególny traci moc  



w dniu, w którym upłynie 6 miesięcy od ustania okoliczności, które umożliwiały skorzystanie z testamentu 

szczególnego, a nie zwykłego. Po upływie tego czasu, testament szczególny jest nieważny,  

a spadkodawca powinien sporządzić testament zwykły. Nie ma to jednak zastosowania wtedy, kiedy 

spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu – wtedy testament nie traci ważności. Termin ten nie 

będzie też biegł, w czasie, w którym spadkodawca nie ma możliwości sporządzenia testamentu zwykłego.  

Pierwszym rodzajem testamentu szczególnego oraz jednym z najczęściej też praktykowanych, jest 

testament ustny. Możliwy jest on do sporządzenia właśnie w sytuacji, kiedy spadkodawca spodziewa się 

bliskiej śmierci lub jeśli wskutek szczególnych okoliczności nie ma jak sporządzić testamentu zwykłego 

lub jest to dla niego bardzo utrudnione. Obawa rychłej śmierci jest całkowicie subiektywna i nawet jeśli 

testator przeżyje, nie ma to wpływu na ważność sporządzonego testamentu. Jak sama nazwa wskazuje, 

testament ten polega na ustnym oświadczeniu swojej woli przez spadkodawcę, przy obecności świadków, 

których musi być co najmniej trzech. Do stwierdzenia treści testamentu ustnego Kodeks Cywilny daje 

nam dwie możliwości. Pierwsza z nich polega na tym że, jeden ze świadków lub osoba trzecia, spisuje 

oświadczenie spadkodawcy, w ciągu roku od dnia jego złożenia, a utworzone w ten sposób pismo 

podpisują spadkodawca oraz przynajmniej dwóch świadków. Wymaga się by w treści pisma podane były 

data i miejsce jego sporządzenia oraz data i miejsce złożenia oświadczenia woli. Jeśli nie skorzystało się 

z tej możliwości, treść testamentu ustnego można stwierdzić poprzez zgodne zeznania świadków złożone 

przed sądem, w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Może się zdarzyć 

tak, że przesłuchanie jednego ze świadków będzie bardzo trudne lub nawet całkiem niemożliwe  

do przeprowadzenia. W takiej sytuacji sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach tylko dwóch 

świadków.  

Drugim rodzajem testamentu szczególnego jest testament podróżny, który charakteryzuje się tym, 

że jest sporządzany przez spadkodawcę podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. 

Najczęściej jest on praktykowany w sytuacji, w której stan zdrowia pasażera na tyle się pogorszy,  

że przewidywać można jego szybką śmierć. Jego sporządzenie polega na złożeniu oświadczenia woli 

przez spadkodawcę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Treść oświadczenia 

spisywana jest przez dowódcę lub jego zastępcę, wraz z datą jej spisania, a następnie odczytywana 

spadkodawcy w obecności świadków. Jeśli treść dokumentu odpowiada złożonemu wcześniej 

oświadczeniu woli, to podpisywany on jest przez spadkodawcę, świadków oraz dowódcę lub jego 

zastępcę, w zależności od tego, kto odbierał oświadczenie woli i spisywał jego treść. Może być tak,  

że spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpisu pod dokumentem i wtedy należy dodać taką wzmiankę 

w jego treści wraz z przyczyną tej niemożności.  

Testamentem szczególnym jest też testament wojskowy. Mogą go sporządzać żołnierze  

Sił Zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową, pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych oraz 



osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym, czyli członkowie personelu stowarzyszenia „Polski 

Czerwony Krzyż” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia. Będą to też 

osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych, członkowie służb pomocniczych oraz 

inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych. Przepisy dopuszczają jednak 

sporządzenie testamentu wojskowego też przez inne osoby cywilne niż wymienione powyżej, pod 

warunkiem, że znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo 

na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych.  

By go sporządzić, spadkodawca ma do wyboru trzy sposoby: 

1) Może on oświadczyć swoją wolę ustnie, sędziemu wojskowemu, który następnie spisuje 

ją w postaci protokołu, wraz z podaniem miejsca i daty jego sporządzenia, odczytuje go spadkodawcy, 

o czym też wzmiankuje w jego treści. Następnie protokół podpisują spadkodawca wraz z sędzią. Jeśli 

podpis spadkodawcy nie jest możliwy do złożenia, sędzia wojskowy powinien zamieścić o tym uwagę  

w protokole wraz z podaniem tego przyczyny. 

2) Spadkodawca oświadczyć może też swoją wolę ustnie, w obecności dwóch jednocześnie 

obecnych świadków. Jeden z nich ma za zadanie spisać wolę spadkodawcy, wraz z podaniem miejsca  

i daty jej spisania. Powstały dokumenty podpisują dwaj świadkowie wraz ze spadkodawcą. 

3) Trzeci sposób związany jest z niemożnością złożenia jakiegokolwiek podpisu przez 

spadkodawcę. Jeśli problem taki występuje, spadkobierca może ustnie złożyć swoją wolę w obecności 

trzech jednocześnie obecnych świadków, z których jeden ją spisuje, wraz z podaniem miejsca oraz daty 

jej spisania. Treść musi dodatkowo zawierać wyjaśnienie przyczyny braku podpisu spadkodawcy. 

Testament jest odczytywany spadkodawcy w obecności świadków, a później przez nich podpisywany. 

Dla ważności sporządzanego testamentu, bez znaczenia czy jest to testament zwykły czy 

szczególny, trzeba zawsze zwracać uwagę na zasady jakie obowiązują przy doborze świadka. Świadkiem 

bowiem może być tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być  

to osoba niewidoma, głucha lub niema oraz taka, która nie potrafi czytać i pisać. Świadek ponadto musi 

władać językiem, w którym sporządzany jest testament oraz nie może być osobą prawomocnie skazaną 

za składanie fałszywych zeznań. Świadkiem nie może być również osoba, dla której w testamencie 

została przewidziana jakakolwiek korzyść oraz jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego 

stopnia tej osoby oraz wszyscy pozostający z nią w stosunku przysposobienia. Jeżeli mimo tego, osoba 

świadka nie odpowiada tym regułom, np. jest głucha, testament będzie nieważny. Natomiast jeśli 

świadkiem przy sporządzaniu testamentu była np. małżonkiem osoby, która miałaby zostać spadkobiorcą, 

nieważne będzie tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie. W takiej sytuacji cały 

testament będzie nieważny jedynie wtedy, kiedy z jego treści lub z okoliczności wynika, że bez tego 

unieważnionego postanowienia, cały testament traci sens, ponieważ bez niego spadkodawca  



nie sporządziłby testamentu w takiej treści. Zadzieje się tak np. kiedy spadkodawca przepisze cały 

majątek swojemu synowi, a świadkiem będzie jego synowa. Przez unieważnienie tego jednego 

postanowienia, cały testament traci sens i jest w całości nieważny. 

 

Część 2 – powoływanie spadkodawców, dozwolone elementy testamentu, dowód 

nabycia spadku 

 

Przepisy nie pozostają obojętne wobec sposobu powoływania osób do dziedziczenia  

w sporządzanym przez spadkodawcę testamencie. Na wstępie trzeba powiedzieć, że do dziedziczenia 

można powołać jedną osobę, jak i kilka osób, czy to do części majątku, czy do całości. Trzeba jednak 

pamiętać, że jeśli np. powołamy jedną osobę tylko do części spadku, pozostałą część, którą  

nie rozporządziliśmy podlegać będzie dziedziczeniu w drodze ustawy. Powołując kilka osób do spadku 

zazwyczaj spadkodawca określa ich udziały w spadku, czyli części w jakich będą dziedziczyć.  

Jeśli testator pominie tę kwestię, spadkobiercy będą dziedziczyć po równo. Natomiast jeśli spadkodawca 

powołał do dziedziczenia kilka osób, a jeden z nich nie może być spadkobiercą lub po prostu być nim  

nie chce, to udział w spadku, który miał mu przypaść, przypadnie pozostałym powołanym spadkobiercom 

w stosunku odpowiadającym przepisanym im udziałom. Spadkobierca nie może dziedziczyć, jeśli  

nie dożył otwarcia spadku, jeśli została sądownie uznany za niegodnego dziedziczenia lub w przypadku 

osób prawnych, jeśli nie istniała ona w momencie otwarcia spadku. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja,  

w której do dziedziczenia zostało powołane dziecko już poczęte, ale nienarodzone w chwili śmierci 

spadkodawcy. Będzie ono bowiem dziedziczyć, jeśli następnie narodziło się żywe. Jeśli spadkobiorca nie 

chce przyjąć spadku, pozostaje mu formalne odrzucenie spadku lub zawarcie ze spadkodawcą umowy 

zrzeczenia się dziedziczenia.  

Często przy sporządzaniu testamentów praktykowane jest tzw. zastrzeżenie warunku lub terminu. 

Oznacza to, że wola spadkodawcy polega na tym, by konkretna osoba dziedziczyła po nim tylko, jeśli 

konkretne zdarzenie dojdzie do skutku lub jeśli minie określony przez spadkodawcę termin,  

np. zastrzeżenie, że syn odziedziczy spadek, jeśli się ożeni lub dopiero gdy minie 5 lat od daty jego ślubu. 

W każdym razie, takie zastrzeżenia uznaje się za nieistniejące i do przejęcia spadku nie jest potrzebne 

ani ziszczenie się warunku ani nadejście określonego terminu. Może się jednak tak zdarzyć,  

że z okoliczności lub z samej treści testamentu wynika, że bez zastrzeżenia terminu lub warunku, 

spadkodawca nie powołałby spadkobiercy w ogóle. W takiej sytuacja powołanie spadkobiercy staje  

się nieważne i nie może on dziedziczyć na podstawie tego testamentu. Jeśli natomiast warunki lub termin 

postawione przez spadkodawcę ziszczą się przed otwarciem spadku, czyli przed jego śmiercią, przestają 



już mieć jakiekolwiek znaczenie i powołany spadkobierca dziedziczy tak jak zostało to postanowione  

w treści testamentu.  

Spadkodawca może również w swoim oświadczeniu woli zawrzeć coś takiego jak podstawienie. 

Polega ono na tym, że powołuje się do dziedziczenia dodatkową osobę w razie gdyby inna osoba 

powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. 

Nazywa się to podstawieniem zwykłym. Istnieje natomiast jeszcze podstawienie powiernicze, którym jest 

powołanie spadkobiercy do przyjęcia spadku, a następnie wydanie go innej osobie, wskazanej przez 

spadkodawcę, której, z różnych względów, spadkodawca nie chce lub nie może od razu powołać  

do spadku. Osoba spadkobiercy podstawionego nie może swobodnie rozporządzać majątkiem 

wchodzącym w skład spadku, ale może z niego korzystać do czasu przekazania go właściwej osobie. 

Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że spadkodawca nie powołałby danego 

spadkobiercy bez takiego ograniczenia, powołanie takie nie będzie ważne.  

Prawo spadkowe szczególną opieką otacza dziadków spadkodawcy. Stanowi ono bowiem, że gdy 

na podstawie testamentu, spadek odziedziczył spadkobierca, który nie jest alimentacyjnie zobowiązany 

względem dziadków spadkodawcy, to mogą oni żądać od niego środków utrzymania w stosunku  

do swoich potrzeb oraz do wartości udziału spadkowego jaki otrzymał. Warunkiem jednak jest,  

aby dziadkowie spadkodawcy żyli w niedostatku i nie byli w stanie otrzymać środków utrzymania od osób, 

które zobowiązane są im płacić alimenty. Niedostatek zachodzi wtedy, kiedy ktoś nie jest w stanie 

własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.  

Za usprawiedliwione potrzeby należy uważać takie, które zapewniają zwykłe, normalne warunki życia.  

U każdego, w zależności od jego sytuacji życiowej będą się kształtowały inaczej, dlatego też chora osoba 

będzie potrzebowała więcej pieniędzy niż osoba zdrowa, ze względu na konieczność kupna leków. 

Spadkobierca może jednak „uwolnić się” od takich roszczeń, kiedy zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę 

pieniężną w wysokości wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego. 

Spadkodawca wedle swej woli ma również prawo do zawarcia w testamencie tzw. zapisu, który 

występuje w formie zapisu zwykłego oraz windykacyjnego. Zapis zwykły działa na takiej zasadzie,  

że testator zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia świadczenia majątkowego względem osoby zwanej 

zapisobiorcą, który może być zarówno osobą fizyczną jak i prawną, np. fundacją. Na tej podstawie 

zapisobiorca może się domagać spełnienia treści zapisu i przykładowo wydania mu określonej rzeczy, 

czy zapłaty określonej w testamencie sumy. Spadkobierca może też ustanowić zapis dalszy, który polega 

na obciążeniu zapisem zwykłym także zapisobiorcy. Po ogłoszeniu testamentu, zapisobiorca może 

zażądać wykonania wobec siebie zapisu przez spadkobiercę, chyba że testator postanowił inaczej. Jeśli 

jest on obciążony zapisem dalszym, nie musi wykonywać go od razu, ale może się z tym wstrzymać  

aż do wykonania zapisu przez spadkobiercę. Spadkobierca może być zwolniony z wykonania zapisu, jeśli 



zapisobiorca nie może nim być lub w ogóle tego nie chce. Zwolnić się od wykonania zapisu dalszego 

może też zapisobiorca, jeśli bezpłatnie przeniesie na rzecz dalszego zapisobiercy prawa otrzymane 

 z tytułu zapisu albo przeleje na jego rzecz roszczenie o wykonanie danego zapisu. Trzeba jednak 

pamiętać, że zapis w testamencie nie będzie skuteczny, jeśli dotyczy przedmiotu, który w chwili otwarcia 

spadku nie wchodzi w jego skład lub jeśli spadkodawca w chwili śmierci był zobowiązany do jego zbycia.  

Przedmiotem zapisu mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości lub co do gatunku. Rzeczą 

oznaczoną co do tożsamości, będzie taka, która posiada konkretne indywidualne cechy i której nie da się 

zastąpić żadną inną rzeczą, np. obraz, czy rzeźba. Natomiast rzeczą oznaczoną co do gatunku będzie 

rzecz, która posiada zwykłe cechy charakterystyczne dla danego rodzaju, bez żadnych cech 

indywidualnych czy wyjątkowych, np. ziemniak, czy pieniądz. Rozróżnienie to ma duże znaczenie  

w kwestii wykonywania zapisów. Jeśli mówimy o rzeczy oznaczonej co do tożsamości, to za ewentualne 

wady tej rzeczy będzie wobec zapisobiercy odpowiadał spadkobierca, jako że występuje niejako w roli 

darczyńcy. Natomiast jeśli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do gatunku, to spadkobierca 

obciążony zapisem powinien spełnić go świadcząc rzeczy średniej jakości, ale uwzględniając przy tym 

potrzeby zapisobiercy. Warto wiedzieć, że roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem pięciu lat 

od dnia wymagalności zapisu, czyli od dnia ogłoszenia testamentu. 

Wspominaliśmy też o drugim rodzaju zapisu – o zapisie windykacyjnym, który można ustanowić  

w testamencie notarialnym. Polega on na tym, że oznaczony w nim zapisobierca nabywa przedmiot 

zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiotem tego rodzaju zapisu 

może być tylko rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub 

gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności lub ogół praw  

i obowiązków wspólnika spółki osobowej. 

Spadkodawca może również zawrzeć w testamencie polecenie, czyli włożyć na spadkobiercę lub 

na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc przy tym nikogo 

wierzycielem, np. polecenie rzucenia nałogu. Wykonania polecenia może jednak żądać każdy ze 

spadkobierców oraz tak samo wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść 

obciążonego poleceniem. Natomiast jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania 

polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.  

Wedle potrzeby lub po prostu woli spadkodawcy, ma on możliwość ustanowienia wykonawcy 

testamentu. Jest to osoba, której rolą jest zapewnienie sprawnego wykonania postanowień 

testamentowych. Wykonawca zarządza majątkiem, spłaca długi spadkowe, a szczególnie wykonuje 

zapisy i polecenia, a później, zgodnie z wolą spadkodawcy oraz prawem, wydaje spadkobiercom majątek 

spadkowy. Robi to niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Jest to bardzo ważna i odpowiedzialna rola, 

dlatego powołanie wykonawcy w testamencie zawsze musi być dokonane wyraźnie i to w taki sposób, by 



nie było wątpliwości, kogo spadkodawca miał na myśli. Bycia wykonawcą można odmówić, ponieważ 

przyjęcie na siebie tego ciężaru nie jest obowiązkowe. Trzeba tylko przy tym pamiętać, że do zrzeczenia 

się pełnienia tej funkcji wymaga się złożenia odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem. 

Jednak bycie wykonawcą testamentu wiąże się z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonywane obowiązki 

na podstawie przepisów o umowie zlecenia. Wynagrodzenie pokrywa się z majątku spadkowego.  

Wraz ze śmiercią spadkodawcy dokonuje się otwarcie spadku. Z tą chwilą spadkobierca wchodzi 

z mocy prawa w ogół praw i obowiązków należących do spadku, czyli nabywa spadek. Jednak w ciągu  

6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca może 

spadek przyjąć lub odrzucić. Jest to bardzo ważne zarówno dla spadkobierców chcących przyjąć jak  

i również odrzucić spadek. Przyjąć spadek można bowiem dwojako – wprost lub z dobrodziejstwem 

inwentarza. Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie go bez żadnych ograniczeń, w tym również 

długów spadkowych, za które odpowiadać się będzie całym swoim majątkiem. Trzeba być  

na to uczulonym, ponieważ może się okazać, że długi spadkowe przewyższają wartość majątku, który 

dziedziczymy. Natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że po przejęciu 

spadku wraz z długami spadkowymi, odpowiadać za nie będziemy tylko majątkiem spadkowym, a nie 

naszym majątkiem osobistym. Jest to bezpieczniejsza opcja, ponieważ nawet jeśli testator miał długi,  

o których nikt nie wiedział, to nie będzie trzeba ich spłacać z „własnej kieszeni”. Termin 6-miesięczny 

stosuje się również do możliwości odrzucenia spadku. Jeśli dojdzie do odrzucenia spadku,  

to spadkobierca będzie traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, a jego udział będzie podlegał 

dziedziczeniu w sposób ustawowy. Konieczne będzie wtedy odrzucenie spadku przez wszystkie kolejne 

osoby, mające prawo do dziedziczenia, między innymi przez dzieci spadkobiercy, jeśli je posiada. A jeśli 

są małoletnie, to takie odrzucenie spadku w ich imieniu będzie możliwe po wcześniejszym uzyskaniu 

zgody sądu. 

Oświadczenie danej treści może być przedłożone przed notariuszem lub przed sądem  w toku 

postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, czy w toku postępowania o przyjęcie ustnego oświadczenia 

o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie może być złożone ustnie lub pisemnie osobiście, 

ale także przez pełnomocnika. Powinno się natomiast zawrzeć w nim: 

• imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego 

zamieszkania; 

• tytuł powołania do spadku – czyli, czy jest testament, czy też w grę wchodzi dziedziczenie 

ustawowe; 

• treść złożonego oświadczenia; 

• dane wszystkich spadkobierców ustawowych, informacje na temat wszystkich testamentów 

(również tych nieważnych) i miejsce ich przechowywania. 



Pamiętać trzeba, żeby dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, lub prawomocne orzeczenie o uznaniu 

za zmarłego, lub stwierdzenie zgonu. Bardzo ważne jest by dokładnie zastanowić się nad tym, co chcemy 

oświadczyć, ponieważ już raz złożonego oświadczenia nie można odwołać. Pokreślić należy też, że jest 

to dobrowolne i wcale nie trzeba niczego składać. Jednak bierność w tej sprawie może nas narazić na 

przyjęcie spadku, którego tak naprawdę nie chcemy. Dlatego warto mieć na uwadze możliwość złożenia 

oświadczenia przyjęcia lub odrzucenia spadku. 

Z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, na spadkobierców przechodzą składniki 

majątkowe spadku z mocy samego prawa. Nie potrzeba więc podejmowania żadnych czynności, żeby go 

prawnie przejąć. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, aby ułatwić i umożliwić sobie rozporządzanie 

nim wobec osób trzecich. Niekiedy bowiem będą mogły one domagać się udowodnienia nabycia przez 

nas spadku. W takiej sytuacji warto więc posiadać akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Stanowią one dowody, że wskazana w nich osoba jest 

spadkobiercą. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Uprzednio jednak musi sporządzić 

protokół dziedziczenia z udziałem wszystkich osób zainteresowanych, czyli takich wchodzących w grę 

jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Dodatkowo przyjmuje też oświadczenia spadkowe, jeśli  

od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone. 

Protokół zawiera w sobie żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez spadkobierców,  

ale również oświadczenia o żyjących spadkobiercach, o wszystkich testamentach, które zostały 

sporządzone przez spadkodawcę, czy też oświadczenie czy w odniesieniu do spadku nie sporządzono 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też aktu poświadczenia dziedziczenia. Dodatkowo 

notariusz musi mieć wgląd do aktu zgonu spadkodawcy oraz aktów stanu cywilnego osób powołanych do 

spadku. Protokół jest podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Następnie 

sporządzany jest sam akt. Trzeba pamiętać jednak, że akt poświadczenia dziedziczenia nie obejmuje 

testamentów szczególnych.  Zarejestrowany akt ma taką samą moc prawną jak prawomocne 

postanowienie  

o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie ma konieczności składania wniosku do sądu czy też udania  

się na rozprawę. Akt poświadczenia dziedziczenia to szybszy i tańszy sposób uzyskania potwierdzenia,  

że jesteśmy spadkobiercami. 

Dlaczego więc niektórzy decydują się na sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? 

Jest to spowodowane tym, że w pewnych okolicznościach notariusz nie może sporządzić aktu.  

Na podstawie art. 95e §2 notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli: 

1) w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia 

dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; 



2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące,  

że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako 

spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy 

windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone; 

3) w sprawie brak jurysdykcji krajowej. 

Notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu również wtedy, kiedy niepewny będzie całkowity krąg 

spadkobierców. Notariusz nie jest uprawniony do stwierdzenia dziedziczenia na rzecz innych osób niż 

tych wskazanych przez stawających. Toteż dlatego brak zgodnych oświadczeń zgromadzonych 

zainteresowanych skutkuje tym, że aktu nie można sporządzić i trzeba skorzystać z drogi sądowej.  

Aby otrzymać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobierca musi złożyć do sądu 

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Właściwym do tego będzie sąd rejonowy właściwy ze względu 

na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeśli nie da się takiego miejsca w Polsce ustalić,  

to właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Natomiast jeśli 

nadal niemożliwe jest ustalenie, do którego sądu złożyć wniosek, sądem tym będzie sąd rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy. Co zawrzeć we wniosku? Dane wnioskodawcy, spadkobierców, czyli imię, 

nazwisko, PESEL oraz uzasadnienie wniosku wraz z dowodami na śmierć spadkodawcy. Nie może 

również zabraknąć samej treści wniosku, czyli określenia, czego wnioskodawca się domaga  

tj. stwierdzenia nabycia spadku przez ściśle określonych spadkobierców, w określonych częściach,  

na podstawie ustawy lub testamentu, oraz wykazać, że spadkobiercy mają prawo do spadku. Trzeba 

również pamiętać, by załączyć odpis wniosku dla każdego z uczestników postępowania - innych 

spadkobierców.  

Pamiętajmy też, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może 

nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba, że wszyscy znani spadkobiercy 

złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.  

Trzeba być również świadomym istnienia zachowku, który ma chronić interesy osób najbliższych 

spadkodawcy, jeśli ten przepisałby cały swój majątek w inne ręce. Niektórzy bliscy mają dzięki temu 

zagwarantowane prawo do części majątku spadkodawcy.  

Jak już widzimy, dziedziczenie testamentowe opiera się na dokumencie spadkodawcy, czyli 

testamencie. Przepisy prawne dają nam wiele możliwości jego sporządzenia oraz dużą swobodę  

w rozporządzaniu swoim majątkiem. 

 
Podstawa prawna:  
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 
- Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 roku w sprawie testamentów 
wojskowych 

 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  

ze środków przekazanych przez Powiat Sulęciński i na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2021 r.” 


