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Pojęcie testamentu
� Czynność prawna jednostronna, na wypadek 
śmierci, odwołalna

� Czynność prawna osobista (nie można jej  dokonać 
przez przedstawiciela)

� Dla jej dokonania konieczne jest istnienie animus
testandi – działanie z wolą rozrządzenia majątkiem 
na wypadek śmierci

� Istnieje konieczność zachowania prawem 
przypisanej formy (o czym dalej)

� Testament otwiera i ogłasza sąd lub notariusz 
(nie jest to przesłanka ważności testamentu)

� Swoboda testowania (możliwość zarówno 
sporządzenia testamentu, jak i ukształtowania jego 
treści, a także swoboda jego odwołania)

Pojęcie testamentu
� Testament to jedyny sposób rozrządzenia 

majątkiem na wypadek śmierci (zasada 
zamkniętego katalogu czynności prawnych na 
wypadek śmierci – wywodzona z art. 941 KC i art. 
1047 KC)

� Uwaga – zakaz z art. 941 KC nie obejmuje 
darowizny na wypadek śmierci

� Uchwała SN z 13.12.2013 r., III CZP 79/13, OSNC 
2014, nr 10, poz. 98:
„ Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na 
wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są 
konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest 
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”
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� Zakaz zawierania umów o spadek po osobie 
żyjącej obejmuje zarówno umowy 
dziedziczenia sensu stricto, jak i umowy 
zobowi ązujące do sporz ądzenia 
testamentu określonej treści (np. w postaci 
powołania danej osoby do dziedziczenia lub ustanowienia 

na jej rzecz zapisu), jak też odwołania 
dotychczasowego testamentu

Zakaz zawierania umów o spadek po 

osobie żyjącej

� Prawo polskie zakazuje zawierania umów 
o spadek :
� pomiędzy potencjalnym spadkodawcą a jego 

spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi
� pomiędzy spadkodawcą a osobami trzecimi
� pomiędzy potencjalnymi spadkobiercami 

(ustawowymi lub testamentowymi) osoby żyjącej
� pomiędzy potencjalnymi spadkobiercami 

a osobami trzecimi

Zakaz zawierania umów o spadek po 

osobie żyjącej
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Zdolno ść testowania
� Sporządzenie testamentu wymaga 

zdolno ści testowania , czyli pełnej 
zdolności do czynności prawnych 
w chwili jego sporz ądzania (art. 944 KC)
� Nie mogą więc sporządzić testamentu osoby 

niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione 
całkowicie lub częściowo 

� Późniejsza (po chwili porządzenia 
testamentu) utrata zdolności testowania 
jest bez znaczenia dla ważności 
testamentu

Wady oświadczenia woli
� Testament jest niewa żny , gdy sporządzony został (1) 

w stanie wył ączającym świadome lub swobodne 
powzi ęcie decyzji , (2) pod wpływem gro źby , oraz (3) 
w przypadku błędu – rozumianego w tym wypadku 
w sposób subiektywny (art. 945 § 1 KC) 

� Na nieważność testamentu z powodu wad oświadczenia 
woli nie można się powołać po upływie lat trzech od 
dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała 
się o przyczynie nieważności (termin a tempore
scientiae), a w każdym razie po upływie lat dziesi ęciu 
od otwarcia spadku (termin a tempore facti)
� Termin ten liczony jest najwcze śniej od chwili otwarcia 

spadku
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Testament
� Można ustalać istnienie i treść testamentu 

zagubionego
� Uchwała SN z 29 maja 1987 r., III CZP 25/87, 

OSNCP 1988, nr 9, poz. 117:
„Treść zaginionego testamentu własnoręcznego 
oraz fakt sporządzenia tego testamentu 
w przepisanej formie ustala - na podstawie 
wszelkich środków dowodowych - sąd spadku, 
jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, 
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku 
albo w postępowaniu o uchyleniu lub zmianę 
stwierdzenia nabycia spadku”

Zakaz testamentów wspólnych

� Z tego, że testament jest czynnością osobist ą i 
odwołaln ą wywodzony jest zakaz testamentów 
wspólnych

� Dotyczy to zarówno testamentów 
korespektywnych (w których ważność rozrządzeń 
jednego ze spadkobierców uzależniona jest od ważności 
rozrządzeń drugiego spadkobiercy), jak i 
testamentów niekorespektywnych

� Zakaz sporządzania testamentów wspólnych 
dotyczy tak że małżonków , choćby pozostawali 
w ustawowym ustroju małżeńskiej wspólności 
majątkowej
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Odwołanie testamentu
� Sposoby: 

� sporządzenie nowego testamentu
� zniszczenie starego testamentu w zamiarze jego 

odwołania
� pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego 

ważność 
� dokonanie w testamencie zmian wskazujących na 

wolę jego odwołania
� Uwaga : może istnieć i „utrzymywać się” kilka 

testamentów sporządzonych w różnym czasie, jeżeli 
ich postanowienia są niesprzeczne (art. 947 KC)

Odwołanie testamentu
� Odwołanie odwołania testamentu w świetle 

orzecznictwa nie przywraca mocy 
wcześniejszemu testamentowi

� Postanowienie SN z 8 stycznia 2002 r., I 
CKN 482/00, OSNC 2002, nr 10, poz. 129:
„Skutki prawne odwołania testamentu i 
odwołania testamentu odwołującego 
testament następują z chwilą otwarcia 
spadku, z tym że odwołanie testamentu 
odwołującego nie przywraca skuteczności 
testamentu pierwotnie odwołanego” 
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Wykładnia testamentu
� Niedopuszczalne jest uzupełnianie tre ści 

testamentu w drodze wykładni
� Wyrok SN z 15 marca 1963 r., III CR 131/62, OSNC 

1964, nr 2, poz. 39:
„1. Przedmiotem wykładni testamentu może być 
tylko tłumaczenie (wyjaśnienie) treści istniejącego 
tekstu testamentu, natomiast co do tego, czego 
tekst testamentu w ogóle nie zawiera, wykładnia 
testamentu nie wchodzi w rachubę, nie istnieje 
bowiem przedmiot wykładni. 2. Uzupełnienie zatem 
testamentu na podstawie zezna ń świadków nie 
jest dopuszczalne ”.

Formy testamentu

Formy 
testamentu

Testamenty zwykłe

holograficzny
(własnor ęczny )

allograficzny
(„urz ędowy”) notarialny

Testamenty szczególne

ustny
na statku 

morskim lub 
powietrznym

wojskowy
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Testament holograficzny
� Napisany i podpisany własnor ęcznie

(niestety nie można napisać go na komputerze i podpisać, 
choćby podpisem elektronicznym ☺

� Podpis nie musi być dokonany imieniem i 
nazwiskiem, byle dało si ę zidentyfikowa ć 
osob ę, od której podpis ten pochodzi

� W treści testamentu powinna być zawarta data , 
chyba że jej brak nie budzi wątpliwości:
� (1) co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia 

testamentu
� (2) co do treści testamentu
� (3) co do wzajemnego stosunku kilku testamentów

� Testament może być zawarty także w liście

Testament notarialny
� Sporządzony w formie aktu notarialnego
� Przesłanki ważności testamentu sporządzonego 

w formie aktu notarialnego określa ustawa z 
14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (por. art. 79-95 
ustawy) m.in. art. 92 ustawy określa treść aktu 
notarialnego

� Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności 
notarialnej w postaci sporządzenia testamentu 
w formie aktu notarialnego, jeżeli powe źmie 
wątpliwo ść, czy strona czynno ści notarialnej 
ma zdolno ść do czynno ści prawnych (art. 86 
ustawy – Prawo o notariacie)
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Notarialny Rejestr Testamentów
� Notarialny Rejestr Testamentów działa od 5 

października 2011 roku i zawiera informacje o 
sporządzonych w formie notarialnej testamentach, 
jeżeli wniosek taki zło ży osoba go sporz ądzająca
� Celem rejestru jest zmniejszenie ryzyka tego, że testament 

po śmierci spadkodawcy będzie nieujawniony lub 
odnaleziony po wielu latach

� Rejestr nie zawiera informacji o treści testamentu
� Potwierdza on jedynie, że określony spadkodawca 

testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej 
kancelarii lub kancelariach notarialnych można 
uzyskać wypisy z tego testamentu

Notarialny Rejestr Testamentów
� Informacja o zarejestrowaniu testamentu może być 

ujawniona dopiero po śmierci spadkodawcy
� Oznacza to konieczność przedstawienia notariuszowi aktu 

zgonu testatora (ewentualnie innego równoważnego 
dowodu jego śmierci)

� Informację o zarejestrowaniu testamentu może 
uzyskać każda osoba u dowolnego notariusza , 
bez konieczności podania przyczyny poszukiwania 
testamentu danej osoby

� Sam jednak dostęp do treści testamentu u 
konkretnego notariusza wymaga wykazania interesu 
prawnego na ogólnych zasadach prawa 
spadkowego
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Testament allograficzny
� Ustne oświadczenie ostatniej woli przez testatora wobec 

urzędnika i dwóch świadków
� Elementy formalne sporządzenia testamentu: 

(1) spisanie woli przez urzędnika w protokole 
(z podaniem daty), (2) odczytanie go w obecności 
świadków i (3) podpisanie spisanego o świadczenia 
przez testatora, urzędnika i dwóch świadków

� Oświadczenie kierowane do szczególnego podmiotu 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, 
kierownika urzędu stanu cywilnego itp.)

� Brak spełnienia, któregokolwiek z wymagań z art. 951 §
1 i § 2 KC poci ąga za sob ą niewa żność testamentu

Testament ustny - przesłanki
� Testament szczególny – możliwość jego sporządzenia 

istnieje jedynie w przypadku: 
� Obawy rychłej śmierci testatora w chwili sporządzania 

testamentu 
� Niemo żliwo ści lub znacznego utrudnienia zachowanie 

zwykłej formy testamentu wskutek szczególnych 
okoliczności

� Sam fakt możliwości sporządzenia testamentu w formie 
zwykłej nie uniemożliwia więc automatycznie skorzystania 
z formy testamentu ustnego

� Ponieważ testamenty te są często fałszowane należy 
w praktyce unika ć ich sporz ądzenia !!!
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Testament ustny - przesłanki
� Subiektywno-obiektywna wykładnia pojęcia 

„obawy rychłej śmierci spadkodawcy”
� Postanowienie SN z 12.4.2002 r., I CKN 

1457/99:
„Przesłanka z art. 952 § 1 KC obawy rychłej 
śmierci spadkodawcy jest spełniona, gdy 
jego subiektywne przekonanie oparte jest na 
potwierdzających je okolicznościach 
zewnętrznych”

Testament ustny - przesłanki
� Nie można sporządzić testamentu w tej formie 

z tego tylko powodu, że ktoś choruje
� Postanowienie SN z 25.7.2003 r., V CK 120/02, 

OSNC 2004, nr 10, poz. 159:
„W stanach chorobowych, które nieuchronnie 
prowadzą do zgonu chorego, ustawową przesłankę 
obawy rychłej śmierci (art. 952 § 1 KC) można 
uznać za spełnioną wówczas, gdy w stanie zdrowia 
następuje nagłe pogorszenie lub pojawiają się nowe 
rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość 
czasową śmierci spadkodawcy”
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Testament ustny - świadkowie
� Sporządzany wobec trzech jednocze śnie 

obecnych świadków 
� Niezdolność bezwzgl ędna i względna od bycia 
świadkiem:
� Niezdolno ść bezwzgl ędna - nie mogą być świadkiem 
żadnego testamentu np. osoby nie posiadające pełnej 
zdolności do czynności prawnych, głuche, nieme, nie 
mogące czytać i pisać, nie władające językiem 
testatora, skazane za fałszywe zeznania (art. 956 KC)

� Niezdolno ść wzgl ędna - świadkami danego 
testamentu nie mogą być osoby na rzecz których lub 
osób im bliskich dokonuje się w tym testamencie 
przysporzeń (art. 957 KC) – wpływa to na nieważność 
tylko tego przysporzenia, które dokonywane jest na 
korzyść osoby bliskiej takiego świadka

Testament ustny – stwierdzenie 
treści
� Stwierdzenie treści testamentu ustnego – dwie 

możliwości:
� Jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze 

oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od 
jego złożenia, z podaniem miejsca i daty 
oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, 
a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie 
albo wszyscy świadkowie (art. 952 § 2 KC)

� Zostaną złożone przed sądem zgodne zeznania 
świadków w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia 
spadku (art. 952 § 3 KC)
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Część II

Treść testamentu 
(ustanowienie spadkobiercy, 

zapis, polecenie)

Rodzaje dyspozycji testamentowych

� Ustanowienie spadkobiercy
� Wydziedziczenie
� Podstawienie
� Zapis: zwykły i windykacyjny (w tym dalszy zapis)
� Polecenie
� Ustanowienie wykonawcy testamentu
� Inne dyspozycje (np. dyspozycje co do przyrostu, 

dyspozycje niemajątkowe co do pogrzebu, dział 
spadku w testamencie itp.)
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Ustanowienie spadkobiercy

� UWAGA: Prawo polskie nie wymaga wskazania 
przez spadkodawcę spadkobiercy lub 
spadkobierców  w testamencie

� Ustanowienie spadkobiercy nie musi by ć imienne , 
wystarcza, że dany podmiot da się dookreślić (może 
być też nim nasciturus)

� Spadkobierca może być ustanowiony do cało ści 
spadku lub do jego ułamkowej cz ęści 
� Ta sama osoba może być jednocześnie spadkobiercą testamentowym 

do części spadku i spadkobiercą ustawowym do pozostałej części 
spadku (por. art. 1022 KC)

Ustanowienie spadkobiercy

� Ustanowienie spadkobiercy następuje zawsze do 
ułamkowej cz ęści spadku
� Istnieje zakaz ustanowienia spadkobiercy do poszcze gólnych 

przedmiotów maj ątkowych !!!

� Zakaz warunkowego lub terminowego 
powołania spadkobiercy (dotyczy to zarówno 
warunku zawieszającego, jak i warunku 
rozwiązującego) 

� Warunek uważany jest w takich sytuacjach 
za nieistniejący (chyba że bez niego testator nie 
sporządziłby testamentu – wówczas powołanie 
spadkobiercy jest nieważne)
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Ustanowienie spadkobiercy

� Możliwe jest sporządzenie testamentu negatywnego
� Jego skutkiem jest wył ączenie od dziedziczenia 

ustawowego osób wskazanych przez testatora 
w testamencie oraz dziedziczenie spadku przez jego 
pozostałych spadkobierców ustawowych, tak jakby 
osoba wyłączona od dziedziczenia nie dożyła chwili 
otwarcia spadku 

� Sporządzenie przez testatora testamentu negatywnego 
nie prowadzi do pozbawienia spadkobiercy 
wyłączonego od dziedziczenia w ten sposób jego 
zachowku 

� UWAGA: nie mylić testamentu negatywnego 
z wydziedziczeniem – art. 1008 KC

Ustanowienie spadkobiercy

� Sytuacja, której należy unikać – przeznaczenie nie całego 
spadku, lecz poszczególnych składników majątkowych 
spadkobiercom

� Artykuł 961 KC:
� Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w 

testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które 
wyczerpuj ą prawie cały spadek , osobę tę poczytuje się 
w razie w ątpliwo ści nie za zapisobiercę, lecz za 
spadkobiercę powołanego do całego spadku 

� Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane 
na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie 
wątpliwo ści za powołane do całego spadku w częściach 
ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości 
przeznaczonych im przedmiotów 
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Ustanowienie spadkobiercy

� Artykuł 961 KC jest ustawową regułą interpretacyjną
� Reguła ta wychodzi z założenia, że zazwyczaj 

poprzez przeznaczenie przedmiotów 
wyczerpujących prawie cały spadek na rzecz 
określonego podmiotu, spadkodawca chce da ć 
wyraz temu, kto ma by ć jego spadkobierc ą

� To czy przedmioty, którymi spadkodawca rozrządził 
w testamencie wyczerpują cały spadek w 
rozumieniu art. 961 KC oceniać należy na chwil ę 
sporz ądzenia przez spadkodawc ę testamentu

Ustanowienie spadkobiercy

� Przykład zastosowania art. 961 KC:
� Spadkodawca rozdysponowuje na rzecz X 

domem wartym 400 000 zł, a na rzecz Y działką 
o wartości 600 000 zł i samochodem o wartości 
200 000 zł. Wartość tych przedmiotów 
wyczerpuje praktycznie cały spadek

� W razie wątpliwości czy testatorowi chodziło o 
powołanie X i Y do dziedziczenia, czy też 
jedynie o ustanowienie zapisów X będzie 
spadkobiercą w 1/3, a Y spadkobiercą w 2/3
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Podstawienie (substytucja)

� Podstawienie zwykłe (art. 963 KC) i 
podstawienie powiernicze (art. 964 KC)

� Instytut (osoba na miejsce której podstawiamy 
substytuta) – substytut (osoba „podstawiana”)

� Przy wielości spadkobierców każdy z nich 
może mieć osobnego substytuta (lub kilku 
substytutów) – w ich braku w grę wchodzić 
będzie zwykle tzw. przyrost

Podstawienie (substytucja)

� Podstawienie powiernicze : prośba 
spadkodawcy o zachowanie otrzymanego 
przysporzenia majątkowego i wydanie go 
wybranej przez spadkodawcę osobie trzeciej

� Podstawienie powiernicze jest 
bezskuteczne tylko w wypadku, gdy odnosi 
się do ustanowienia spadkobiercy 
� Nie dotyczy więc ono zapisu, gdyż ten może być 

dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu
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Przyrost

� Gdy jeden ze spadkobierców nie chce lub nie 
może być spadkobiercą jego udział w spadku 
przypada innym spadkobiercom 
w stosunku do ich dotychczasowych 
udziałów
� Wyjątek: testator wyłączył przyrost w testamencie -

wówczas do zwolnionej części następuje 
dziedziczenie ustawowe

Zapis – informacje ogólne

� Zawarte w testamencie przysporzenie 
majątkowe na rzecz oznaczonej osoby, 
nie będące powołaniem jej do 
dziedziczenia

� Zapis zwykły (obligacyjny) i zapis 
windykacyjny (rzeczowy)

� Możliwy jest dalszy zapis zwykły 
obciążający spadkobiercę, zapisobiercę 
zwykłego lub zapisobiercę windykacyjnego

� Zapis może być dokonany pod 
warunkiem lub z zastrze żeniem terminu 
(art. 975 KC)
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Zapis zwykły
� Skutek: zobowi ązujący – spadkobierca 

zobowiązany jest spełnić określone świadczenie na 
rzecz uprawnionego

� Przedmiot – wszystko co mo że być przedmiotem 
świadczenia (np. przeniesienie własności rzeczy 
spadkodawcy lub spadkobiercy, rzeczy cudzej, pieniądze, 
rzecz przyszła, świadczenie usług, świadczenia polegające 
na zaniechaniu lub znoszeniu)

� W wypadku zapisu zwykłego roszczenie wobec 
zobowiązanego staje si ę wymagalne , w braku 
odmiennej woli testatora, niezwłocznie po 
ogłoszeniu testamentu

� Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się 
z upływem lat pi ęciu od dnia wymagalno ści 
zapisu (a więc dnia ogłoszenia testamentu)

Zapis windykacyjny

� Polski system prawny do 23.10.2011 r. nie znał 
konstrukcji zapisu windykacyjnego

� Skutkiem zapisu windykacyjnego jest 
przeniesienie własno ści zapisanej rzeczy na 
zapisobiercę w momencie otwarcia spadku

� Przedmiot zapisu nie wchodzi w skład spadku 
(por. art. 922 § 2 KC w zw. z art. 9811 § 1 KC)

� Zapisobiercy przysługuje roszczenie rzeczowe 
(o wydanie rzeczy) w stosunku do osób 
władających zapisaną mu rzeczą
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Zapis windykacyjny

� Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być 
(art. 9811 § 2 KC):
� rzeczy oznaczone co do tożsamości
� zbywalne prawa majątkowe 
� przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne 
� ustanowienie na rzecz zapisobiercy 

użytkowania lub służebności

Zapis windykacyjny

� Uchwała SN z 18 lipca 2012 r., III CZP 46/12, 
OSNC 2012, nr 3, poz. 29:

� Zapisem windykacyjnym mogą być objęte 
przedmioty majątkowe wymienione w art. 
9811 § 2 KC należące do majątku wspólnego 
małżonków pozostających w ustroju 
wspólności ustawowej
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Zapis windykacyjny

� Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli 
w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu 
nie nale ży do spadkodawcy albo 
spadkodawca był zobowi ązany do jego 
zbycia 

� Przedmiotem zapisu nie mogą być rzeczy 
oznaczone co do gatunku, niezależnie od 
tego, czy są one własnością testatora 
w chwili śmierci

Zapis windykacyjny

� Zapis windykacyjny może być zawarty jedynie w 
testamencie sporz ądzonym w formie aktu notarialnego

� Do osoby uprawnionej z zapisu windykacyjnego stosuje się 
odpowiednio przepisy o powołaniu spadkobiercy do 
dziedziczenia, przyj ęciu i odrzuceniu spadku, o zdolno ści 
do dziedziczenia i o niegodno ści

� Oznacza to m.in., że:
� Zapis windykacyjny można odrzucić (por. art. 1012 KC w 

zw. z art. 9815 KC)
� Istnienie zapisu windykacyjnego stwierdza się w 

postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku lub 
notarialnym poświadczeniu dziedziczenia (por. art. 1025 
KC  w zw. z art. 9815 KC)
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Polecenie

� Tworzący prawny obowiązek nakaz 
okre ślonego działania lub zaniechania nie 
czyniący nikogo wierzycielem (np. po mojej 
śmierci masz dbać o mój grób)

� Obowiązkiem tym można obci ążyć 
spadkobierc ę lub zapisobierc ę 

� Niewypełnienie polecenia nie wpływa na 
ważność testamentu lub na jego skuteczność 

Polecenie

� Określone w ustawie osoby mogą zmusi ć 
obci ążonego poleceniem do jego 
wypełnienia (nie jest więc to zobowiązanie 
tylko moralne)
� Wykonania polecenia może żądać każdy ze 

spadkobierców, jak równie ż wykonawca 
testamentu , chyba że polecenie ma wyłącznie na 
celu korzyść obciążonego poleceniem

� Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, 
wykonania polecenia może żądać także właściwy 
organ państwowy 
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Powołanie wykonawcy testamentu

� Wykonawca testamentu to osoba, która wykonuje 
ostatnią wolę spadkodawcy

� Musi on mieć pełną zdolność do czynności 
prawnych

� Można powołać kilku wykonawców testamentu
� Funkcję wykonawcy testamentu przyjmuje się 

poprzez o świadczenie zło żone przed s ądem
� Obowiązku tego można nie przyjąć (por. art. 987 KC 

po zmianie)
� Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a 

wykonawcą testamentu stosuje się odpowiednio 
przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem

Powołanie wykonawcy testamentu

� Wykonawca testamentu ma ograniczone 
ustawowo prawo zarz ądzania i 
rozporz ądzania maj ątkiem spadkowym 
(art. 988 § 1 KC) 
� Wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem 

spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności 
wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać 
spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą 
spadkodawcy i z ustawą (nie później niż po dokonaniu 
działu spadku) 
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Umowy dotycz ące 
spadku

Część III

� W świetle art. 1047 KC jedyną dopuszczalną 
w KC umową dotyczącą spadku po osobie 
żyjącej jest umowa o zrzeczenie się 
dziedziczenia (art. 1048-1050 KC)

� Na mocy tej umowy „potencjalny 
spadkobierca” (osoba z kręgu spadkobierców 
ustawowych spadkodawcy) może zrzec się 
po swoim potencjalnym przyszłym 
spadkodawcy dziedziczenia ustawowego

� Umowa zawierana jest w formie notarialnej

Zrzeczenie się dziedziczenia
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� Skutkiem umowy o zrzeczenie się dziedziczenia 
jest wył ączenie zrzekaj ącego si ę od 
dziedziczenia tak, jakby nie do żył chwili 
otwarcia spadku

� Nie pozbawia to jednak zrzekającego się 
zdolności dziedziczenia
� Stąd, jeśli został on powołany przez spadkodawcę w 

testamencie, może po nim dziedziczyć 
� Może też otrzymać w testamencie zapis

� Potencjalny spadkobierca, który zrzekł się 
dziedziczenia ustawowego, traci tak że prawo 
do zachowku

Zrzeczenie się dziedziczenia

� Skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia 
rozciągają się na zstępnych zrzekaj ącego si ę
� Rozciągają się one jednak jedynie na tych ze 

zstępnych, którzy w myśl przepisów o dziedziczeniu 
ustawowym wstępowaliby w miejsce zrzekającego się, 
gdyby ten nie dożył chwili otwarcia spadku (a więc nie 
rozciągają się np. na zstępnych małżonka lub dziadka spadkodawcy 
będących jednocześnie zstępnymi spadkodawcy)

� Wyłączenie od dziedziczenia jest niezależne od 
tego, czy zstępni zrzekającego się żyli w 
momencie zawierania umowy o zrzeczenie się 
dziedziczenia, czy też urodzili się później

Zrzeczenie się dziedziczenia
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� Strony mogą uchylić skutki zawartej pomiędzy nimi 
umowy o zrzeczenie się dziedziczenia poprzez 
zawarcie nowej umowy , której przedmiotem będzie 
uchylenie umowy zawartej wcze śniej

� Umowa uchylająca umowę o zrzeczenia się 
dziedziczenia może zostać uchylona jedynie 
pomi ędzy tymi samymi stronami , które zawarły 
umowę lub ze zstępnymi zrzekaj ącego si ę, jeśli 
zrzekający się zmarł przed spadkodawcą, a umowa 
wyłączała od dziedziczenia także ich

� Przedmiotem takiej umowy może być także zmiana 
zawartej wcześniej umowy o zrzeczenie się 
dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

� Przedmiotem umowy zbycia spadku może być 
zarówno cały spadek , jak i ułamkowa cz ęść 
spadku , udział w spadku oraz część ułamkowa 
udziału

� Przeniesienie spadku może być dokonane zarówno 
w drodze czynności prawnej odpłatnej, jak też 
czynności nieodpłatnej

� Zbycia spadku lub udziału w nim mogą dokonać 
zarówno spadkobierca ustawowy, jak i spadkobierca 
testamentowy pod warunkiem jednak, że przyj ęli 
oni spadek (obojętne jest przy tym to, czy spadkobierca przyjął 
spadek w wyniku złożenia odpowiedniego oświadczenia woli, czy 
też spadek nabył w wyniku działania fikcji prawnej)

Umowa o zbycie spadku
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Część IV

Darowizny

Darowizna

� Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do 
bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem 
swego majątku

� Oświadczenie darczy ńcy powinno być złożone w formie aktu 
notarialnego

� Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy 
aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone 
świadczenie zostało spełnione (np. rzecz mająca być objęta 
darowizną została wydana)

� UWAGA !!! nie uchybia to przepisom, które ze względu na 
przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej 
formy dla oświadczeń obu stron (np. darowizny 
nieruchomości wymagającej formy aktu notarialnego)
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Darowizna z poleceniem

� Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowi ązek 
oznaczonego działania lub zaniechania , nie czyniąc nikogo 
wierzycielem (polecenie)

� Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy 
darowizny, może żądać wypełnienia polecenia , chyba że 
ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego

� Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać 
spadkobiercy darczy ńcy , a jeżeli polecenie ma na 
względzie interes społeczny - właściwy organ pa ństwowy

� Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego 
spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie 
przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim 
przedmiot ten się znajduje.

Darowizna - odwołanie

� Odwołanie darowizny następuje przez 
oświadczenie zło żone obdarowanemu na 
piśmie

� Darczyńca może odwołać darowizn ę jeszcze 
niewykonan ą, jeżeli po zawarciu umowy jego 
stan maj ątkowy uległ takiej zmianie , że 
wykonanie darowizny nie może nastąpić bez 
uszczerbku dla jego własnego utrzymania 
odpowiednio do jego usprawiedliwionych 
potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na 
nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych
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Darowizna - odwołanie
� Darczyńca może odwoła ć darowizn ę nawet ju ż wykonan ą, 

jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej 
niewdzi ęczności
� Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie 

do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

� Darowizna nie może być odwołana z powodu 
niewdzięczności, jeżeli darczy ńca obdarowanemu 
przebaczył
� Spadkobiercy darczy ńcy mogą odwołać darowiznę z powodu 

niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był 
uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umy ślnie pozbawił 
darczy ńcę życia lub umy ślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego 
skutkiem była śmier ć darczy ńcy

� Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, 
w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o 
niewdzięczności obdarowanego


