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1) PRAWO SPADKOWE 
Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków 
majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Ujmując sprawę inaczej, prawo spadkowe 
określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot 
dziedziczenia (zakres praw i obowiązków spadkowych), osoby uprawnione do dziedziczenia 
(zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego podlegających), czy osoby uprawnione 
do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia (zwłaszcza 
zapisobierców), a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. 
 
Przepisy prawa spadkowego w największej części znajdują się w dwóch aktach prawnych. Przepisy 
prawa materialnego (czyli określające istotę poszczególnych elementów prawa) znajdują się 
zasadniczo w Kodeksie cywilnym. Przepisy dotyczące proceduralnych aspektów prawa 
spadkowego znajdują się z kolei zasadniczo w Kodeksie postępowania cywilnego. 
 
Przepisy dotyczące prawa spadkowego znajdują się także w szeregu innych aktów prawnych 
dotyczących zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Za przykład takich ustaw 
posłużyć mogą Prawo o notariacie, czy Prawo bankowe. 
 
Instytucje prawa spadkowego 
Dziedziczenie 
Prawo spadkowe określa przede wszystkim zakres uprawnień podlegających dziedziczeniu. Określa 
jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku (o charakterze majątkowym), a jakie prawa i 
obowiązki nie podlegają dziedziczeniu (o charakterze osobistym). 
 
Prawo spadkowe określa także zasady nabywania praw spadkowych. Do dziedziczenia może dojść 
na dwa sposoby: w drodze dziedziczenia ustawowego (będącego podstawowym sposobem 
dziedziczenia) oraz w drodze dziedziczenia testamentowego. 
 
Inne instytucje prawa spadkowego 
Prawo spadkowe to także znacznie więcej instytucji niż te wymienione powyżej. Wśród innych 
można wskazać między innymi: 
- stwierdzenie nabycia spadku, 
- akt poświadczenia dziedziczenia, 
- zapis, 
- zapis windykacyjny, 
- zapis bankowy, 
- polecenie, 
- zasady odpowiedzialności za długi spadkowe, 
- przyrost, 
- podstawienie. 
 
Dziedziczenie ustawowe 
Do dziedziczenia ustawowego dochodzi z mocy samych przepisów prawa spadkowego – w tym 
zakresie nie jest potrzebna żadna ingerencja spadkodawcy. Przepisy prawa spadkowego określają 
szczegółową kolejność dochodzenia do spadku bliższych i dalszych krewnych spadkodawcy 
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(poprzez ustanowienie kilku grup osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego), przewidują 
także możliwość wejścia w prawa spadkowe osób niespokrewnionych ze spadkodawcą.  
 
Zachowek 
Prawo spadkowe wprowadza także mechanizmy ochrony spadkobierców przed całkowicie 
dowolnym rozporządzeniem majątkiem spadkowym przez przyszłego spadkodawcę. Mechanizmem 
tym jest zachowek – majątek, który powinny otrzymać od spadkodawcy osoby najbliższe za życia 
tego spadkodawcy lub po jego śmierci. 
 
Przepisy prawa spadkowego określają w szczególności krąg osób uprawnionych do otrzymania 
zachowku, krąg osób obowiązanych do zapłaty zachowku, zasady dziedziczenia zachowku, czy 
wreszcie zasady przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku. Dla wielu osób przepisy prawa 
spadkowego dotyczące zachowku są przepisami niedorzecznymi i niedostosowanymi do aktualnych 
realiów gospodarczych. 
 
Niezależnie od osobistych spostrzeżeń dotyczących tej kwestii, należy pamiętać, że tak długo jak 
polski system prawa spadkowego nie zostanie w tej kwestii znowelizowany, tak długo zachowek 
będzie istotnym elementem prawa spadkowego. 
 
Dział spadku 
Z chwilą otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego 
w częściach odpowiadających udziałom spadkowym. Z tego powodu zachodzi konieczność 
rozdysponowania majątku pomiędzy poszczególnych spadkobierców, mówiąc inaczej podziału 
spadku. 
 
Chociaż przeprowadzenie działu spadku nie jest obowiązkowe (obowiązek taki nie wynika z 
żadnego przepisu), to jest to zazwyczaj celowe ze względów ekonomicznych oraz prawnych (na 
przykład dla uniknięcia problemów z zarządzaniem nieruchomością wspólną dla wielu osób). 
 
Prawo spadkowe przyznaje możliwość dokonania działu spadku na dwa sposoby: 
- umowny dział spadku, 
- sądowy dział spadku. 
 
Umowny dział spadku 
Umowny dział spadku to dział spadku dokonywany w drodze umowy zawartej pomiędzy 
wszystkimi spadkobiercami. Z uwagi na to, przepisy prawa spadkowego wymagają aby dział 
spadku dokonywany był w przypadku zgody pomiędzy wszystkimi osobami uprawnionymi do 
spadku. Brak takiej zgody uniemożliwia przeprowadzenie umownego działu spadku, pozostawiając 
spadkobiercom jedynie sądowy sposób podziału spadku. 
 
Umowa o dział spadku powinna określać jakie elementy spadku przypadają konkretnym 
spadkobiercom. Może być ona zawarta w dowolnej formie, chyba że w skład spadku wchodzi 
nieruchomość – w takim przypadku konieczne jest dokonanie działu spadku w formie aktu 
notarialnego. 
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Sądowy dział spadku 
Dokonanie sądowego działu spadku jest możliwe zarówno w przypadku zgody pomiędzy 
spadkobiercami co do zasad podziału spadku, jak i w przypadku braku takiej zgody. W przypadku 
braku takiej zgody jest to wyłączna możliwość podzielenia spadku, którą przewidują przepisy 
prawa spadkowego. 
 
Zazwyczaj celowe jest dokonywanie umownego działu spadku ze względu na jego szybkość oraz 
potencjalnie niższe koszty. Sądowy dział spadku dokonywany jest zazwyczaj w przypadku braku 
możliwości osiągnięcia porozumienia co do wyceny majątku spadkowego lub przyznania 
poszczególnym spadkobiercom konkretnych elementów spadku. 
 
Odrzucenie spadku 
Odrzucenie spadku jest czasami jedyną formą uniknięcia dziedziczenia długów po zmarłym. Takie 
zachowanie spadkobiercy powoduje, iż traktuje się go tak jakby sam nie dożył śmierci 
spadkodawcy. 
 
W sytuacji kiedy dziecko jest małoletnie, aby móc odrzucić spadek w jego imieniu, rodzic musi 
uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Podobnie jak w sprawach o zachowek, odrzucenie spadku jest 
ograniczone terminem, po którego przekroczeniu dokonanie tej czynności będzie niemożliwe. W 
ramach praktyki zawodowej zajmuję się bieżącym poradnictwem prawnym w zakresie 
problematyki spadkowej. 
 
Podział majątku po śmierci zmarłego 
Po śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na spadkobierców. Wielokrotnie dochodzi do 
powstania sytuacji gdzie właścicielami jednej rzeczy (np. samochodu, domu itp.) staje się kilka 
osób naraz. Mamy wtedy do czynienia ze współwłasnością, która podlega odrębnym przepisom 
prawa. W tego typu sprawach świadczę m. in. pomoc polegającą na: 
- sporządzeniu wniosku o dział spadku, 
- udzielaniu porad prawnych, 
- prowadzeniu sprawy w sądzie, 
- dokonaniu umownego działu spadku. 
 

2) TESTAMENT 
Czym jest testament? 
Testament, z punktu widzenia prawa, jest jednostronną czynnością prawną, w której testator 
osobiście i zachowując szczególną formę, dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek 
śmierci. Można więc powiedzieć, że testament jest dokumentem, w którym spadkodawca umieszcza 
swoją ostatnią wolę i powołuje do spadku konkretne, wybrane przez siebie osoby i organizacje, 
jednocześnie modyfikując ustawowy krąg dziedziczenia.  
 
Kto może sporządzić testament? 
Sporządzić testament może osoba, która posiada zdolność testowania. Mowa tu o osobie fizycznej, 
która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona. W przypadku testamentu notarialnego 
ostatnią wolę podaje się w obecności notariusza, a w przypadku testamentu alograficznego 
(sporządzanego ustnie przed określonym urzędem) – w obecności urzędnika i świadków.  
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Testament – rodzaje 
Testamenty występują zarówno w formach zwykłych jak i szczególnych. Wybór zależy od sytuacji 
spadkodawcy. Pierwsze mogą być zasadniczo sporządzone w każdym czasie. Testamenty 
szczególne zostały z kolei przewidziane jako rozwiązanie w konkretnych, przewidzianych prawem 
sytuacjach, na przykład gdy istnieje obawa rychłej śmierci lub zachowanie zwykłej formy nie jest 
możliwe.  
 
Dziedziczenie testamentowe 
Dziedziczenie testamentowe jest z kolei fakultatywnym sposobem dojścia do spadku. Możliwa jest 
sytuacja, w której do dziedziczenia jednego spadku dojdzie zarówno w drodze dziedziczenia 
ustawowego, jak i w drodze dziedziczenia testamentowego. W tym zakresie przepisy prawa 
spadkowego określają zasady sporządzania i odwoływania testamentów. Prawo spadkowe 
wprowadza możliwość sporządzenia dwóch zasadniczych grup testamentów: 
- testamentów zwykłych, 
- testamentów szczególnych. 
Wśród testamentów zwykłych znajdują się testament holograficzny (własnoręczny), testament 
notarialny oraz testament allograficzny (urzędowy). Testamenty te mogą być sporządzane przez 
spadkodawcę w dowolnej chwili. 
 
Wśród testamentów szczególnych prawo spadkowe przewiduje możliwość sporządzenia testamentu 
podróżnego, testamentu zwykłego oraz testamentu ustnego. W tym przypadku możliwość 
sporządzenia testamentu zależy od zajścia okoliczności szczególnych umożliwiających odstępstwo 
od zwykłych zasad sporządzania testamentu. 
 
 
Testamenty zwykłe 
Testamenty zwykłe są najbardziej popularną formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. 
Ustawodawca przewidział je jako odpowiednie w standardowych sytuacjach, gdy nie zachodzą 
nagłe i nieprzewidziane zdarzenia. Wybór konkretnej formy zależy od indywidualnych preferencji 
spadkodawcy. Każda z form jest sobie równa i wywiera takie same skutki.  
 
Testament własnoręczny (holograficzny) 
Testament bez notariusza jest jak najbardziej dopuszczalny. Aby go sporządzić, należy spisać 
własnoręcznie swoją wolę co do losów majątku, a także podpisać dokument i opatrzyć go datą. 
Majątek dzieli się procentowo, jeśli ktoś chce zapisać konkretne składniki majątku konkretnym 
osobom lub organizacjom, musi to zrobić u notariusza. Nie istnieje możliwość wydrukowania treści 
rozrządzenia. Jak długo ważny jest testament własnoręczny? Nie ma w tym zakresie ograniczenia. 
Testament holograficzny (własnoręczny) będzie ważny tak długo, aż spadkodawca go nie odwoła.  
 
Testament notarialny 
Testament notarialny to rozrządzenie, które jest sporządzane w formie aktu notarialnego. Z tytułu 
sporządzenia ostatniej woli w ten sposób konieczne jest uiszczenie opłaty. Powszechnie wskazuje 
się jednak, że wizyta w kancelarii notarialnej zwiększa pewność ostatniej woli, co dla niektórych 
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może być zaletą. Dodatkowo w celu dokonania zapisu windykacyjnego konieczne jest skorzystanie 
z formy aktu notarialnego.  
 
Testament allograficzny (urzędowy) 
Testament allograficzny jest zdecydowanie mniej popularną formą testamentu zwykłego. Nie jest 
chętnie wykorzystywany głównie ze względu na konieczność obecności dwóch świadków i spisania 
ostatniej woli w obecności wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka 
województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z testamentu 
sporządzany jest protokół, który odczytuje się w obecności świadków i zarówno testator, jak i 
świadkowie oraz osoba, w stosunku do której wola została oświadczona podpisują dokument. 
Dodatkowo z tej formy nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.  
 
Testamenty szczególne 
Testament szczególny można sporządzić jedynie w ściśle określonych przypadkach, na przykład 
gdy istnieje obawa rychłej śmierci. Ta forma rozrządzenia ma zapewnić szansę wyrażenia woli co 
do losów majątku w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.  
 
Testament ustny 
Testament ustny sporządza się w obecności trzech świadków. Taką formę można wybrać, jeśli 
istnieje obawa rychłej śmierci lub zachodzą szczególne okoliczności, ze względu na które 
zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Testament ustny musi być 
spisany przed upływem roku od jego złożenia bądź ewentualnie potwierdzony przez zeznania przed 
sądem.  
 
Testament podróżny 
Testament podróżny można sporządzić podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym. 
Oświadczenie składa się przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Niezbędna jest obecność dwóch 
świadków. Testament jest spisywany, podpisywany i opatrywany datą.  
 
Testament wojskowy 
Testament wojskowy mogą z kolei sporządzić jedynie żołnierze Sił Zbrojnych bądź osoby 
powiązane. W tym przypadku wybiera się dodatkowo konkretny typ ostatniej woli w ramach 
testamentu wojskowego.  
 
Który testament wybrać? 
Wybór konkretnego rodzaju testamentu powinien być uzależniony od indywidualnych czynników, 
dlatego trudno jest wskazać, który testament najlepiej wybrać. Każda z form ma swoich 
zwolenników. Można jednak wskazać, że jeśli spadkodawca nie czuje się pewnie w zakresie 
samodzielnego sporządzenia ostatniej woli, to udanie się do notariusza nie będzie złym 
rozwiązaniem, ponieważ zapewni pomoc profesjonalisty i zmniejszy ryzyko nieważności 
testamentu. Testament własnoręczny jest jednak tańszy i można w każdej chwili go sporządzić i 
zmienić jego treść. Zapoznanie się z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi testamentu (art. 
941 k.c.-art. 958 k.c.) pomoże w zrozumieniu głównych zasad, które rządzą tą formą ostatniej woli. 
Jednocześnie istnieje sytuacja, w której wybór formy testamentu notarialnego będzie jedynym 
możliwym rozwiązaniem. Mowa tu o woli sporządzenia zapisu windykacyjnego.  
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Kiedy testament jest ważny? 
Testament, niezależnie od rodzaju, musi posiadać wszystkie cechy wymagane przez przepisy prawa. 
Oprócz tych już wyżej wskazanych niezbędne jest, aby testator miał pełną zdolność do czynności 
prawnych i był świadomy swojego postępowania (na przykład nie cierpiał na zaniki pamięci). 
Nieważne są testamenty wspólne, niedopuszczalne jest również sporządzenie testamentu przez 
pełnomocnika.  
 
Zmiana lub odwołanie testamentu 
Zmiany lub odwołania testamentu można dokonać w każdym czasie. Należy jedynie j potwierdzić 
swoją wolę w tym zakresie, pisząc „Ja (imię i nazwisko) odwołuję mój poprzedni testament, który 
sporządziłem dnia…”.  
 
Gdzie przechowywać testament? 
Testament można przechowywać w domu. Warto przekazać go spadkobiorcom. Dla większego 
zabezpieczenia popularne jest również pozostawienie oryginału ostatniej woli u notariusza i jej 
zarejestrowanie w Notarialnym Rejestrze Testamentów.  
 
Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów? 
Notarialny Rejestr Testamentów to urzędowa baza, do której dostęp mają notariusze. Na jej 
podstawie można ustalić, czy zmarły pozostawił testament, a jeśli tak, to gdzie się on znajduje.  
 
Co należy zrobić z testamentem po śmierci spadkodawcy? 
Po śmierci spadkodawcy wszystkie znane testamenty należy ujawnić. W przypadku wniesienia 
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku najlepiej złożyć ostatnią wolę w sądzie. W razie braku 
sporu możliwe jest również udanie się do notariusza.  
 
Jak przebiega otwarcie i ogłoszenie testamentu? 
Otwarcie i ogłoszenie testamentu może mieć miejsce w sądzie albo u notariusza. Przy czynności nie 
muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy. Otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się 
niezależnie od woli osób trzecich. Jedynym warunkiem dokonania tych czynności jest istnienie 
dowodu śmierci spadkodawcy.  
 

3) SPADKOBIERSTWO USTAWOWE, KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA 
Jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu bądź też sporządzony przez niego testament okaże się 
nieważny dojdzie do ustawowego dziedziczenia po nim. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny 
spadkobierców ustawowych można podzielić na kilka grup poczynając od małżonka oraz bliższych 
i dalszych krewnych aż po podmioty publicznoprawne. 
Generalną zasadą jest to, że spadkobierca powołany w dalszej kolejności dochodzi do spadku 
wówczas gdy brak jest osoby powołanej przed nim, względnie osoba ta nie chce czy nie może 
dziedziczyć. Celem niniejszego wpisu będzie wyjaśnienia jakie obowiązują zasady dziedziczenia, a 
tym samym odpowiedź na pytanie kto dziedziczy spadek po określonym spadkobiercy. 
 
Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowe 
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Pierwszeństwo nad postanowieniami ustawy ma testament. Jest to dokument, który zawiera ostatnią 
wolę spadkodawcy co do podziału majątku. Tylko w ten sposób można dokonać modyfikacji 
ustawowej kolejności dziedziczenia. Nie istnieją ograniczenia co do podmiotów powołanych do 
spadku. Może to być również dowolna organizacja, na przykład UNICEF. Testament odręczny jest 
ważny tylko wtedy, gdy dzieli majątek procentowo. Gdy chcemy zapisać określone składniki 
majątku konkretnym osobom, trzeba sporządzić testament notarialny. Testament odręczny musi 
zostać spisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Podczas sporządzania 
testamentu notarialnego to notariusz zadba o dopełnienie warunków formalnych. W przypadku 
dziedziczenia ustawowego nie trzeba z kolei podejmować za życia żadnych czynności. W 
postępowaniu spadkowym to sąd albo notariusz ustali krąg spadkobierców na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.  
 
Spadkobierca 
Najogólniej rzecz mówiąc, polskie prawo przewiduje kilka grup spadkobierców. Według kolejności 
dziedziczenia poszczególne grupy obejmują następujące osoby: 
– małżonka oraz dzieci i dalszych zstępnych spadkodawcy, 
– małżonka oraz rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, 
– dziadków spadkodawcy i ich zstępnych, 
– dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, 
– gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa. 
 
Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych 
Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności, 
jako spadkobierca, powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy jako jego zstępni oraz jego 
małżonek, przy czym jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Regułę tą stosuje się 
odpowiednio do dalszych zstępnych, a zatem do prawnuków spadkodawcy, jego praprawnuków itd. 
Warto podkreślić, że po spadkodawcy dziedziczy jedynie osoba pozostająca w związku małżeńskim 
ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku, a zatem małżonka wyłącza od dziedziczenia po 
zmarłym unieważnienie jego małżeństwa ze spadkodawcą ale także orzeczenie z nim rozwodu albo 
separacji. Totalnie bez znaczenia jest natomiast istniejący pomiędzy małżonkami ustrój małżeński. 
Identycznie będzie dziedziczył ten z małżonków, który ze zmarłym pozostawał w stroju wspólności 
majątkowej, jak i mający ustanowioną rozdzielność majątkową. 
Może się też zdarzyć tak, że małżonek będzie jedynym spadkobiercą ustawowym po zmarłym, 
mianowicie stanie się tak w przypadku braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych 
rodzeństwa spadkodawcy. 
Jeżeli zaś chodzi o dzieci, a dalej wnuki czy prawnuki ustawodawca nie uzależnił dziedziczenia tej 
grupy osób od tego czy pochodzą z tzw. małżeńskiego albo pozamałżeńskiego łoża spadkodawcy. 
Nie jest też ważne czy drugi rodzic był współmałżonkiem zmarłego w chwili śmierci. Innymi 
słowy, tak samo dziedziczą dzieci z pierwszego małżeństwa zmarłego, jak i z drugiego czy 
trzeciego małżeństwa. Również dzieci ze związków pozamałżeńskich są uprawnione do 
dziedziczenia w pierwszej kolejności. Dzieci poczęte w chwili śmierci spadkodawcy ale jeszcze nie 
narodzone dziedziczą o ile urodzą się żywe. 
 
Druga grupa spadkobierców ustawowych 
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Jeżeli spadkobierca nie posiadał dzieci w dalszej kolejności powołani są do spadku z ustawy jego 
małżonek i rodzice, aczkolwiek jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy. Dziedziczenie przez 
rodzeństwo następuje w częściach równych, a jeżeli któreś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło 
otwarcia spadku pozostawiając zstępnych udział ten przypada jego dzieciom, wnukom, prawnukom 
itd. 
Ustawa nie uzależnia powołania do spadku z ustawy rodziców spadkodawcy od pozostawania przez 
nich w związku małżeńskim ani nawet przysługiwania im władzy rodzicielskiej nad spadkodawcą. 
Oznacza to, że obowiązuje zasada dziedziczenia, zgodnie z którą dziedziczą po zmarłym dziecku 
także ci z rodziców, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo wykonywanie jej zostało 
im zawieszone. W razie przysposobienia (adopcji) spadkodawcy do spadku po nim z ustawy 
powołany jest przysposabiający zamiast rodziców naturalnych. 
Jak wyżej wspomniałam, w razie gdyby żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, dziedziczy 
po nim rodzeństwo spadkodawcy. Co bardzo ważne, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
14 października 2011, wydanej w sprawie o sygn.akt III CZP 49/11, po spadkodawcy dziedziczy w 
takim wypadku zarówno jego rodzeństwo rodzone, jak i przyrodnie. 
W razie gdyby żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy 
w częściach równych. 
 
Dziadek jako spadkobierca 
Jeżeli nie ma wszystkich wymienionych wcześniej osób bliskich spadkodawcy (zstępnych, 
małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy) do dziedziczenia dochodzą 
jego dziadkowie. Za dziadków spadkodawcy uważa się zarówno dziadka, jak i babcię spadkodawcy 
w obu liniach: ojcowskiej i macierzyńskiej. 
Natomiast nie należą już do kręgu spadkobierców ustawowych spadkodawcy jego dalsi wstępni tj. 
pradziadkowie. 
Jeżeli zaś któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by 
mu przypadał, przypada jego zstępnym. Możliwe zatem będzie, że po spadkodawcy dziedziczył 
będzie jego wujek czy ciotka, a w razie ich braku także jego kuzyni. 
 
Dziedziczenie przez pasierbów 
W następnej kolejności dziedziczą pasierbowie spadkodawcy, są oni powołani do spadku z ustawy 
w częściach równych pomimo tego, że nie są to zstępni spadkobiercy. Pasierbem spadkodawcy jest 
zarówno dziecko naturalne jego małżonka, jak i przez małżonka tego przysposobione, niezależnie 
od rodzaju przysposobienia (tak Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz. Tom VI. Spadki). W przypadku pasierbów ustawodawca nie przewidział już 
analogicznej zasady jak we wcześniej omówionych przypadkach tj., że w razie gdy pasierb nie 
dożyje otwarcia spadku w jego miejsce wchodzą jego zstępni, a zatem skutek ten należy 
definitywnie wykluczyć. Nie dotyczy to rzecz jasna sytuacji, w której śmierć pasierba nastąpi po 
otwarciu spadku, gdyż wówczas przypadający mu udział podlega dziedziczeniu według reguł 
ogólnych. 
Warto także zaakcentować okoliczność, iż zasada dziedziczenia przez pasierbów nie działa już w 
relacji odwrotnej, a zatem ani ojczym ani macocha nie jest spadkobiercą ustawowym swego 
pasierba. 
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Ostatnia grupa spadkobierców ustawowych 
W ostatniej kolejności, w braku małżonka i jakichkolwiek krewnych spadkodawcy powołanych do 
dziedziczenia z ustawy, spadkobiercą ustawowym jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy. Nie ma przy tym znaczenia miejsce położenia majątku spadkowego. Jeżeli natomiast 
miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić lub miał on miejsce 
zamieszkania za granicą, spadkobiercą ustawowym w ostatniej kolejności jest Skarb Państwa. Inny 
spadkobierca ustawowy nie jest już w polskim porządku prawnym przewidziany. 
Co oczywiste w tej sytuacji ani gmina, ani Skarb Państwa nie mogą odrzucić spadku 
odziedziczonego z ustawy. 
 

4) PRZYKŁADY Z ŻYCIA 
 
Kolejność dziedziczenia ustawowego – jaki jest porządek dziedziczenia? 
Kolejność dziedziczenia jest jasno określona w kodeksie cywilnym. Na jej podstawie możemy z 
łatwością odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak ile dziedziczy żona po mężu, a ile 
dzieci spadkodawcy czy kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci. Skomplikowane na pierwszy rzut oka 
przepisy prawa można łatwo zrozumieć przy pomocy przykładów.  
 
Dziedziczenie ustawowe: małżonek i dzieci 
W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności do spadku są powołane dzieci 
spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednak małżonek jest 
dodatkowo chroniony – część, która mu przypadnie, nie może być mniejsza niż 25% całości 
spadku. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, to odpowiedni udział przypadnie jego dzieciom 
bądź dalszym zstępnym (np. wnukom). Dziecko przysposobione, czyli adoptowane, dziedziczy tak, 
jakby było dzieckiem biologicznym. Nie dziedziczy natomiast po swoich biologicznych rodzicach, 
którzy musieli zrzec się praw do niego, aby mogło zostać adoptowane.  
 
Przykład 1 
Zmarła Anna Kowalska, która miała męża i jedno dziecko. Spadek odziedziczą te osoby po połowie.  
 
Przykład 2 
Zmarł Antoni Wiśniewski. Pozostawił żonę i piątkę dzieci. W tym przypadku przy ustalaniu udziałów 
spadkowych pod uwagę należy wziąć aż sześć osób. Żona i dzieci dziedziczą w częściach równych, 
jednak minimalny udział w spadku, który przypadnie żonie, to 25% całości spadku. Dzieci 
otrzymają więc resztę spadku w równych częściach.  
 
Dziedziczenie ustawowe: małżonek i rodzice 
Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej? Jeśli spadkodawca nie miał dzieci ani dalszych zstępnych, to 
do spadku są powołani jego małżonek i rodzice. W takiej sytuacji udział przypadający rodzicom 
wynosi 25% całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki 
spadkodawcy wynosi połowę spadku.  
 
Przykład 3 
Zmarła Maria W….., która nie miała dzieci. Pozostawiła męża i rodziców. Mężowi przypadnie 50% 
spadku, a rodzicom po 25% całości spadku.  
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Dziedziczenie ustawowe: rodzice i rodzeństwo 
Gdy spadkodawca nie miał dzieci, dalszych zstępnych ani małżonka, cały spadek przypadnie jego 
rodzicom po równo. W razie niedoczekania przez rodzica otwarcia spadku udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w równych częściach. Możliwe jest również 
wstąpienie dzieci i dalszych zstępnych brata i siostry spadkodawcy, którzy nie dożyli otwarcia 
spadku, na ich miejsce. Dziedziczenie przez rodzeństwo i dalszych krewnych może mieć więc 
miejsce na stosunkowo wczesnym etapie. 
 
Przykład 4 
Piotr K……… zmarł. Był kawalerem, nie miał dzieci. Pozostali przy życiu są jego matka i brat, 
którzy dziedziczą spadek po połowie.  
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