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k.p.k. – Kodeks postępowania karnego z 6.06.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U.

z 2016 r., poz. 1749 ze zm.)
k.p.s.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

z 24.08.2001 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1713 ze zm.)
k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1964 r. (tekst jedn.:

Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.)
k.s.h. – Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U.

z 2016 r., poz. 1578 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U.

Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.)
niem. k.c. – niemiecki kodeks cywilny z 18.08.1896 r.
ord. pod. – Ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U.

z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
p.w.k.c. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U.

Nr 16, poz. 94 ze zm.)
pr. bank. – Prawo bankowe z 29.08.1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1988 ze zm.)
pr. kons. – Prawo konsularne z 25.06.2015 r. (Dz.U. poz. 1274 ze zm.)
pr. not. – Prawo o notariacie z 14.02.1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1796)
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pr. res. – Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 r. (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 1574 ze zm.)

pr. spadk. – Prawo spadkowe z 8.10.1946 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze sprost.
i zm.)

pr. spółdz. – Prawo spółdzielcze z 16.09.1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 21 ze zm.)

pr. up. – Prawo upadłościowe z 28.02.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015 r., poz. 233 ze zm.)

pr. wł. przem. – Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.)

rozporządzenie
spadkowe

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uzna‐
wania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz
w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spad‐
kowego z 4.07.2012 r. (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, s. 107)

szwajc. k.c. – szwajcarski kodeks cywilny
u.d.j.s.t. – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

z 13.11.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.)
u.e.r.FUS – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo‐

łecznych z 17.12.1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 887
ze zm.)

u.f. – ustawa o fundacjach z 6.04.1984 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 40)

u.f.b.s. – ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrze‐
szaniu się i bankach zrzeszających z 7.12.2000 r. (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r., poz. 2170)

u.f.i. – ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna‐
tywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27.05.2004 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.)

u.k.u.r. – ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11.04.2003 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6.07.1982 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.)

u.n.n.c. – ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
z 24.03.1920 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1061)

u.p.a.p.p. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4.02.1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)

u.p.s.d. – ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28.07.1983 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 205)

u.s.k.o.k. – ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto‐
wych z 5.11.2009 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1910
ze zm.)



Wykaz skrótów 15

u.s.m. – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998 r.
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.)

u.u.s.r. – ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r.
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.)

ustawa o CIT – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
z 15.02.1992 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

wł. k.c. – włoski kodeks cywilny

2. Czasopisma i publikatory

AUW – Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
OSA – – Orzecznistwo Sądów Apelacyjnych
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubez‐

pieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodat‐

kowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy,

Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPC – Polski Proces Cywilny
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Sp. – Prawo Spółek
PS – Przegląd Sądowy
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SPE – Studia Prawno-Ekonomiczne
SPP – Studia Prawa Prywatnego
St. Cyw. – Studia Cywilistyczne
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TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Inne skróty

art. – artykuł
cz. – część
D. – Digesta Iustiniani
nb – numer boczny
nt – numer tezy
OFE – otwarty fundusz emerytalny
orz. – orzeczenie
pkt – punkt
por. – porównaj
post. – postanowienie
poz. – pozycja
r. – rok
red. – redakcja
SN – Sąd Najwyższy
t. – tom
TK – Trybunał Konstytucyjny
uchw. – uchwała
ust. – ustęp
wyr. – wyrok



OD AUTORA

Książka zawiera prezentację współczesnego polskiego prawa spadkowego. Zagadnienie
losów prawnych majątku osoby zmarłej potraktowane zostało całościowo: chociaż
główny trzon rozważań poświęcony jest omówieniu norm zawartych w księdze czwar‐
tej kodeksu cywilnego, wiele miejsca zajmuje także problematyka pozaspadkowych
przypadków sukcesji singularnej i rozrządzeń pozatestamentowych mortis causa (ta‐
kich jak umowa darowizny na wypadek śmierci, klauzul prawnospadkowych w umo‐
wach spółek czy umowach majątkowych małżeńskich). Tak szeroko zakreślone ramy
służą opisaniu rzeczywistego funkcjonowania obrotu w zakresie następstwa mortis
causa, nie zaś jego wycinka wybranego ze względu na umiejscowienie norm w kodeksie
cywilnym czy innym akcie prawnym.

Waga praktyczna omawianych kwestii w istotny sposób rzutuje na dogłębności ich
analizy. Z tego powodu np. problematyka testamentu (w tym jego wykładni) czy za‐
chowku opisana jest bardzo szczegółowo, natomiast zagadnienia alimentacyjnych
uprawnień dziadków spadkodawcy są tylko zasygnalizowane.

W książce w szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo SN. Pozwala to
zobaczyć prawo spadkowe nie jako statyczny zbiór norm zakodowanych w przepisach,
ale przede wszystkim jako law in action. Przytaczanie wypowiedzi SN nie ma jednak
charakteru mechanicznego – tam, gdzie poglądy judykatury nie mogą być zaakcepto‐
wane, jest to wyraźnie zaznaczone. W mniejszym zakresie odwołuję się natomiast do
wypowiedzi nauki prawa, które sygnalizowane są raczej wówczas, gdy w istotnych
kwestiach występują poważne rozbieżności albo brak jest rozstrzygnięć sądowych. Po‐
glądy błędne, marginalne czy przebrzmiałe pomijam; nie podaję również przypisów
do stwierdzeń oczywistych i bezspornych.

W podręczniku wykorzystano dwie czcionki. Fragmenty pisane petitem zawierają rozważania szcze‐
gółowe, dla czytelnika bardziej zaawansowanego, ale też analizy teoretyczne albo omówienie kwestii
o mniejszym znaczeniu praktycznym.

Literatura prawnicza na temat prawa spadkowego jest bogata. Ze względu na przej‐
rzystość wywodu zrezygnowałem z podawania pełnej informacji bibliograficznej od‐
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noszącej się do poszczególnych zagadnień. Wykaz najważniejszych pozycji literatury
zamieszczony jest na końcu książki.



Rozdział 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. Pojęcia, funkcje i źródła prawa spadkowego

 Prawo spadkowe to ogół norm regulujących przejście majątku osoby zmarłej (spad‐
kodawcy) na inne osoby oraz zagadnienia z tym funkcjonalnie związane.

Wraz ze śmiercią osoby fizycznej ustaje jej zdolność prawna. Osoba zmarła nie może
być podmiotem praw, które jej wcześniej przysługiwały, i obowiązków, które na niej
ciążyły. Stosunki cywilnoprawne, których była stroną, i – szerzej – wszelkie sytuacje
prawne, w których uczestniczyła, nie mogą trwać w dotychczasowej postaci. Rodzi to
konieczność odpowiedzi na pytanie, jakie będą dalsze losy stosunków cywilnopraw‐
nych, których stroną był zmarły.

Na płaszczyźnie czysto technicznej zadaniem prawa spadkowego jest zatem opisanie
instytucji prawnych służących przejściu praw i obowiązków cywilnoprawnych na na‐
stępców prawnych. Poszukując normatywnego uzasadnienia dla konieczności istnie‐
nia takiego zespołu norm, należy wskazać postanowienia Konstytucji RP gwarantujące
prawo dziedziczenia (o czym szerzej w podrozdziale 1.3).

Sens aksjologiczny i gospodarczy istnienia prawa spadkowego wyraża się w przeko‐
naniu o zasadności utrwalenia prywatnej własności (mienia) na przestrzeni poko‐
leń, tzn. apriorycznym założeniu, że własność nie może wygasać wraz ze śmiercią
właściciela. Uznanie wartości własności prywatnej w połączeniu z nadaniem jej cechy
trwałości prowadzi do uznania swobody testowania, tzn. swobody decydowania o lo‐
sach majątku po swojej śmierci. Ponadto poprzez prawo spadkowe możliwe jest rea‐
lizowanie uznanych za godne ochrony więzi rodzinnych. Prawa rodziny zabezpie‐
czone są przede wszystkim przez konstrukcję dziedziczenia ustawowego i zachowek.
Mówiąc krótko, podstawowe funkcje prawa spadkowego to ochrona własności
i ochrona rodziny.

1
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 Poza zakresem prawa spadkowego pozostają konsekwencje ustania bytu osób praw‐
nych (i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale mających
zdolność prawną – art. 331 k.c.). W prawie polskim brak ogólnych przepisów dotyczą‐
cych konsekwencji prawnych ustania bytu osoby prawnej, stanowiących odpowiednik
przepisów prawa spadkowego dotyczącego osób fizycznych. Problematykę następstwa
po osobie prawnej regulują przepisy szczególne zawarte w różnych aktach prawnych –
np. kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578
ze zm.), prawa upadłościowego z 28.02.2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233
ze zm., ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z 30.08.1996 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 981 ze zm.). Do problematyki następstwa po osobie prawnej
przepisy prawa spadkowego nie znajdują nawet pomocniczego zastosowania. Tylko
na najwyższym poziomie ogólności można dopatrzyć się pewnych podobieństw kon‐
strukcyjnych (np. istnienie sukcesji uniwersalnej i singularnej).

Poza zakresem prawa spadkowego pozostają także zagadnienia następstwa admini‐
stracyjnego w razie śmierci osoby fizycznej. Następstwo to jest powiązane z następ‐
stwem cywilnoprawnym, a niejednokrotnie wtórne do niego, jednakże jego dopusz‐
czalność, konstrukcję prawną i zakres regulują przepisy prawa publicznego w sposób
autonomiczny. Prawa i obowiązki publicznoprawne mają co do zasady charakter oso‐
bisty, są ściśle związane z określoną osobą i w razie jej śmierci wygasają. Od tej zasady
przewidziane są wyjątki odnoszące się do aktów administracyjnych rzeczowych i rze‐
czowo-osobistych. W wypadkach aktów administracyjnych rzeczowych, prawa i obo‐
wiązki przechodzą na następców prawnych rzeczy, z którą powiązany był dany akt
administracyjny. Z kolei w wypadku aktów rzeczowo-osobistych następstwo prawne
jest możliwe, gdy przepis szczególny tak stanowi, przy czym konieczne jest wydanie
nowej decyzji na następcę prawnego rzeczy, z którą powiązany był dany akt. Wyróżnia
się przy tym następstwo ogólne i sukcesję singularną oraz następstwo działające z mocy
prawa i na skutek decyzji administracyjnej1. Zagadnienia te należą do prawa publicz‐
nego.

Poza zakresem prawa spadkowego pozostają również przepisy określające procedu‐
ralne skutki osoby fizycznej (w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowoadmini‐
stracyjnym, administracyjnym, podatkowym, karnoskarbowym, dyscyplinarnym).

W przypadku śmierci strony postępowania cywilnego prowadzone postępowanie może być konty‐
nuowane jedynie z udziałem jej następców prawnych, jeżeli jego przedmiot należy do praw i obo‐
wiązków zmarłej strony, które są przedmiotem dziedziczenia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek
zawieszenia postępowania z urzędu (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.), a do jego podjęcia dochodzi, gdy zgłoszą

2

1 Bliżej na ten temat: E. Szczygłowska, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa
2009; G. Łaszczyca, A. Matan, Następstwo w prawie administracyjnym,  [w:]  Koncepcja systemu prawa
administracyjnego.  Zjazd Katedr Prawa i  Postępowania Administracyjnego.  Zakopane 24–27 września
2006  r.,  red.  J.  Zimmermann,  Warszawa–Kraków  2007,  s.  277;  A.  Matan,  Akt  administracyjny
„osobowo-rzeczowy”  –  zagadnienia  następstwa  prawnego,  Roczniki  Administracji  i  Prawa  2008,  rok
VII/VIII, s. 111 i n.
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się lub zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.). Uprawnienie do
udziału w postępowaniu sądowym wytoczonym przez stronę, która zmarła, powinno być wykazane
postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, aktem poświadczenia dziedziczenia albo europej‐
skim poświadczeniem spadkowym (art. 1025 § 1 k.c. i art. 69 rozporządzenia spadkowego), w od‐
niesieniu do obowiązku udowodnienia nabycia prawa materialnego lub zobowiązania po spadko‐
dawcy. Natomiast dla podjęcia postępowania ukształtowało się zapatrywanie, że wystarczające jest
uprawdopodobnienie następstwa2. Materialnoprawne następstwo wynikające z przepisów prawa
spadkowego decyduje zatem o formalnoprawnym następstwie w postępowaniu cywilnym.

 Prawo spadkowe zajmuje się jedynie regulacją losów praw i obowiązków majątkowych
zmarłego. Prawa te (i obowiązki) co do zasady nie wygasają, lecz przechodzą na na‐
stępców prawnych zmarłego. Jako zasadę przyjmuje się, że przejście dokonuje się
w drodze jednego zdarzenia prawnego, tj. dziedziczenia, które ma postać sukcesji
uniwersalnej. W jego następstwie majątek zmarłego (spadek) przechodzi na jedną lub
więcej osób zwanych spadkobiercami. O tym, kto ma być spadkobiercą, decyduje
w pierwszej kolejności sam spadkodawca – prawo spadkowe szczegółowo reguluje
sposób, w jaki spadkodawca może to zrobić. W braku ważnie wyrażonej woli krąg
spadkobierców określają przepisy prawa spadkowego. Obok dziedziczenia prawo
spadkowe reguluje też szereg przypadków sukcesji singularnej, odnoszącej się do
konkretnych przedmiotów majątku zmarłego. Najważniejszym z nich jest zapis win‐
dykacyjny, który potencjalnie może dotyczyć nawet najwartościowszych składników
majątku osoby zmarłej. Pozostałe przypadki sukcesji singularnej, z reguły opisane
w przepisach pozakodeksowych, mają zdecydowanie mniejsze znaczenie niż sukcesja
uniwersalna spadkobierców.

 Zmarłą osobę fizyczną w prawie spadkowym określa się jako spadkodawcę. Pojęcie
to używane jest również w wypadkach, gdy opisywana jest sukcesja singularna po danej
osobie, a zatem wówczas, gdy chodzi o nabycie prawa, które nie wchodzi w skład spad‐
ku.

Przez spadkobiercę rozumie się natomiast następcę prawnego spadkodawcy pod ty‐
tułem ogólnym (sukcesora uniwersalnego), tj. osobę, która nabywa spadek w drodze
dziedziczenia. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna bądź
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną.

 Spadkobiercy jako następcy uniwersalni spadkodawcy nie są jedynymi osobami otrzy‐
mującymi korzyść ze spadku. Krąg beneficjentów spadku obejmuje dwie grupy pod‐
miotów, które w związku ze śmiercią spadkodawcy otrzymują nieodpłatnie jakąś ko‐
rzyść. Po pierwsze są to beneficjenci bezpośredni, którzy są następcami prawnymi
spadkodawcy. Grupa ta obejmuje spadkobierców jako następców uniwersalnych, a tak‐
że zapisobierców windykacyjnych oraz sukcesorów singularnych, którzy nabywają po‐
szczególne przedmioty z majątku zmarłego na podstawie przepisów szczególnych

3

4

5

2 Np. post. SN z 28.01.2016 r., III CZP 100/15, LEX nr 1994370.



Paweł Księżak − doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwer-
sytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego w Kate-
drze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca 
prawny; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu poświęconych 
prawu spadkowemu (m.in. monografii Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 
2009 i Zapis windykacyjny, Warszawa 2011); prowadzi wykłady i szkolenia z prawa spadko-
wego, doradza i reprezentuje przed sądem w licznych sprawach spadkowych.

Podręcznik prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego. 
Punktem wyjścia dla jego konstrukcji jest dostrzeżenie potrzeby holistycznego opisu 
majątkowych konsekwencji śmierci osoby fizycznej. Z tego powodu, choć trzon książki 
stanowi omówienie przepisów księgi IV kodeksu cywilnego, wiele miejsca zajmuje także 
problematyka pozaspadkowych przypadków sukcesji singularnej i rozrządzeń pozatesta-
mentowych mortis causa (takich jak umowa darowizny na wypadek śmierci, klauzul prawno-
spadkowych w umowach spółek czy umowach majątkowych małżeńskich). Przydatność 
praktyczna określonych instytucji prawnospadkowych rzutuje przy tym bezpośrednio na 
zakres poświęconego im miejsca i dogłębność analizy.

W książce w szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Pozwala to zobaczyć prawo spadkowe nie tylko jako statyczny zbiór norm zakodowanych 
w przepisach, lecz przede wszystkim jako law in action. Podręcznik nie ogranicza się jed-
nak wyłącznie do zagadnień podstawowych: również kwestie bardziej złożone czy budzące 
kontrowersje w nauce prawa i orzecznictwie zostały opisane i wyjaśnione.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa oraz aplikantów aplikacji ogólnej, adwo-
kackiej, radcowskiej i notarialnej, a także praktyków poszukujących pogłębionej analizy 
problematyki spadkowej. Partie przeznaczone dla czytelnika bardziej zaawansowanego, 
zawierające omówienie problemów szczegółowych, zostały oznaczone mniejszą czcionką.
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