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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  101 
z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory

Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
LEX – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer
M. Praw. – Monitor Prawniczy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje-

wódzkich Sądów Administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
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OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 
1995 r.)

OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Admini-
stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 
1994 r.)

OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpie-
czeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.)

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PiP – Państwo i Prawo
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo

Inne

SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
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Kazus 1

PRAWA I OBOWIĄZKI 
WCHODZĄCE W SKŁAD SPADKU

Stan faktyczny

Wnioskiem o dział spadku po Janie S., zmarłym 3 października 
2014 r., objęto:
 – kwotę 200 000 zł pozostawioną na rachunku oszczędnościowo-

-rozliczeniowym,
 – niezabudowaną nieruchomość położoną w K. oraz
 – udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej 

w T. wynoszący 1/4,
 – samochód osobowy marki Mercedes z 2010 r.

W toku postępowania okazało się, że:
 – Jan S. zadysponował wypłatę z rachunku oszczędnościowo-roz-

liczeniowego kwoty 20 000 zł na rzecz żony Anny S.,
 – niezabudowaną działkę, położoną w K., spadkodawca nabył 

1 grudnia 1989 r. umową pisemną,
 – na podstawie zawartej przez współwłaścicieli zabudowanej nieru-

chomości położonej w T. ustnej umowy spadkodawca zajmował 
wyodrębniony faktycznie lokal mieszkalny wraz z przynależną 
piwnicą i częścią strychu,
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 – samochód marki Mercedes spadkodawca w dniu 5 stycznia 
2013 r. darował aktem notarialnym bratanicy, zastrzegając, że 
własność pojazdu bratanica nabędzie po jego śmierci.

Ponadto w styczniu 2014 r. Jan S. wystąpił z powództwem o rozwią-
zanie umowy dożywocia zawartej z synem Krzysztofem S. Postępo-
wanie to zostało zawieszone po śmierci Jana S.

Pytanie

Jakie składniki majątku Jana S. podlegają podziałowi w ramach 
działu spadku?

Rozwiązanie

W skład spadku wchodzi:
 – kwota 180 000 zł zgromadzona na rachunku oszczędnościowo-

-rozliczeniowym wraz z odsetkami,
 – posiadanie niezabudowanej działki położonej w K. oraz
 – udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej 

w T. wynoszący 1/4.

Składniki te podlegają podziałowi w ramach działu spadku.

Komentarz

Zgodnie z art. 922 k.c. prawa i obowiązki zmarłego przechodzą 
z chwilą jego śmierci na spadkobierców z wyjątkiem praw i obo-
wiązków:
 1) ściśle związanych z osobą zmarłego,
 2) które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby nie-

zależnie od tego, czy są spadkobiercami,
 3) które z mocy prawa wygasają z chwilą śmierci spadkodawcy,
 4) których dziedziczenie jest wyłączone z mocy ustawy.
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Ad 1) Prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego nie podle-
gają dziedziczeniu i wygasają z chwilą śmierci spadkodawcy. W posta-
nowieniu z dnia 13 września 2001 r. (II CKN 642/99, LEX nr 52346) 
Sąd Najwyższy wskazał, że prawem ściśle związanym z osobą rol-
nika i niepodlegającym dziedziczeniu jest jego roszczenie o rozwią-
zanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Prawo to 
nie przechodzi także na oznaczone osoby, gdyż brak jest ustawowego 
uregulowania przewidującego takie przejście. Prawo to gaśnie zatem 
z chwilą śmierci rolnika, a postępowanie o rozwiązanie umowy prze-
kazania gospodarstwa rolnego wszczęte jeszcze przed śmiercią rol-
nika podlega umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Podobnie wygasa z chwilą śmierci dożywotnika będącego zbywcą nie-
ruchomości prawo żądania rozwiązania umowy dożywocia (uchwała 
SN z dnia 16 marca 1970 r., III CZP 112/69, OSNCP 1971, nr 1, poz. 1).

Ad 2) Prawa i obowiązki, które z chwilą śmierci przechodzą na 
oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami (prze-
chodzą na określone osoby na innych podstawach prawnych niż prze-
pisy prawa spadkowego).

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pr. bank. posiadacz rachunku oszczędnościo-
wego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku ter-
minowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi 
dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym 
przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeń-
stwu, określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypa-
dek śmierci). Zgodnie z art. 56 ust. 5 pr. bank. kwota ta nie wchodzi 
do spadku po posiadaczu rachunku. Oczywiście kwota wypłaty, bez 
względu na liczbę ustanowionych dyspozycji, jest ograniczona – obec-
nie do wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni 
miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (art. 56 ust. 2 pr. bank.).

Ad 3) Prawa i obowiązki, które z mocy prawa wygasają z chwilą 
śmierci spadkodawcy. Jan S. nie był właścicielem niezabudowanej 
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