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KWESTIE WPROWADZAJĄCE



 spadek = aktywa + pasywa,

ogół praw i obowiązków majątkowych 

przechodzących ze zmarłej osoby fizycznej na 

spadkobiercę/ spadkobierców (art. 922 § 1 KC),

 charakter cywilnoprawny, 

 charakter majątkowy, 

 niepozostające w ścisłym związku z osobą zmarłego,

 niewskazane przez ustawodawcę jako przechodzące 

na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one 

spadkobiercami,

nabycie spadku z chwilą jego otwarcia (art. 925 KC) –

natychmiastowe i bezpośrednie przejście praw oraz obowiązków.

Tytułem wstępu



 obowiązki majątkowe ciążące na spadkodawcy w chwili jego 

śmierci, które przeszły na spadkobierców:

 m. in. obowiązki odszkodowawcze (np. o naprawienie szkody 

majątkowej wynikającej ze zniszczenia lub uszkodzenia cudzej 

rzeczy), obowiązki wynikające z umów (np. z umowy sprzedaży),

 obowiązki powstające z mocy przepisów prawa spadkowego z 

chwilą otwarcia spadku lub później:

 m. in. koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania 

spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek 

(por. art. 991 KC), obowiązek wykonania zapisów zwykłych i 

poleceń (por. art. 968 KC). 

Długi spadkowe podlegające dziedziczeniu



 normatywna możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku 

dłużnika w drodze postępowania egzekucyjnego,

 uregulowana w sposób szczególny,

 odpowiedzialność osobista – w razie braku zaspokojenia 

wierzyciel może szukać zaspokojenia w całym majątku dłużnika 

(obecnym i przyszłym),

 zakres odpowiedzialności zależy od:

 przyjęcia spadku oraz treści złożonego oświadczenia,

 dokonania działu spadku,

 zasada ekonomicznej neutralności następstwa mortis causa –

sytuacja prawna wierzycieli nie powinna się zmienić w związku ze 

śmiercią dłużnika.

Pojęcie i zasady 

odpowiedzialności za długi spadkowe



Niejednorodny charakter 

odpowiedzialności za długi spadkowe

przedmiotowo:

- nie wszystkie długi 

spadkowe są sobie równe,

- szczególnie 

uprzywilejowane roszczenie 

o zapłatę należnego 

zachowku, 

podmiotowo:

- różne podmioty odpowiadają w odmienny 

sposób (spadkobiercy mogą ponosić 

odpowiedzialność nieograniczoną, 

zapisobiercy windykacyjni zaś zawsze 

ograniczoną do wartości przysporzenia),

- za różne długi odpowiadają inne podmioty 

(odpowiedzialność spadkobierców i 

zapisobierców windykacyjnych za ogół 

długów spadkowych, zaś obdarowanych 

wyłącznie za spełnienie zachowków). 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW



(1) od chwili otwarcia spadku do jego przyjęcia,

(2) od przyjęcia spadku do jego działu,

(3) po dziale spadku.

Trzy fazy w ramach 

odpowiedzialności za długi spadkowe

otwarcie przyjęcie  dział 

spadku spadku spadku

1

2

3



 nabycie spadku następuje ex lege z chwilą jego otwarcia,

status dłużnika i odpowiedzialność za długi spadkowe,

 nie ma charakteru definitywnego,

 losy spadku niepewne do chwili przyjęcia spadku,

 ostateczne nabycie uzależnione od:

 złożenia oświadczenia woli (trzy rodzaje oświadczeń, wywołujące 

odmienne skutki prawne – art. 1012 KC), 

 upływu czasu – ustawodawca reguluje skutki milczenia 

spadkobiercy (art. 1015 § 2 KC), 

Odpowiedzialność 

od otwarcia spadku do przyjęcia spadku (1)



 termin 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku 

na złożenie przez spadkobiercę oświadczenia (art. 1015 § 1 KC):

 o przyjęciu spadku: 

 przyjęcie proste, 

 przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza,

 o odrzuceniu spadku (skutek: spadkobierca wyłączony od 

dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku – art. 1020 KC), 

 nabycie definitywne:

 złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku (przyjęcie proste, 

przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),

 upływ czasu – brak złożenia oświadczenia w terminie = fikcja 

przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 

KC) – zastosowanie do spadków otwartych od 18 października 2015 r.,

Odpowiedzialność 

od otwarcia spadku do przyjęcia spadku (1)



 nabycie ma początkowo charakter tymczasowy,

 brak podstaw do ponoszenia odpowiedzialności z majątku innego 

niż spadek,

 odpowiedzialność cum viribus hereditatis (ograniczona do 

wydzielonej masy majątkowej = spadku),

 możliwość zawieszenia postępowania na wniosek spadkobiercy do czasu złożenia 

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, gdy wierzyciel dochodzi przeciwko 

niemu wykonania obowiązku należącego do długów spadkowych (art. 176 KPC),

 do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy jest 

dopuszczalna tylko ze spadku, 

 przed przyjęciem spadku nie może być prowadzona egzekucja ze spadku na 

zaspokojenie osobistego długu spadkobiercy, 

 dwa odrębne majątki: 

 majątek osobisty spadkobiercy (a), 

 majątek, na który składa się masa spadkowa (b). 

Odpowiedzialność 

od otwarcia spadku do przyjęcia spadku (1)
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 przyjęcie spadku – szczególnie ważne konsekwencje dla kształtu 

odpowiedzialności za długi spadkowe,

 połączenie odrębnych mas majątkowych, tj. majątku osobistego 

spadkobiercy (a) z majątkiem masy spadkowej (b) – rozróżnienie 

zanika,

 spadkobierca odpowiada za długi spadkowe majątkiem osobistym,

 wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z dowolnych 

przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku 

spadkobiercy,

 odpowiedzialność solidarna spadkobierców do chwili działu spadku.

Odpowiedzialność 

od przyjęcia spadku do działu spadku (2)

a + b



 podstawa odpowiedzialności – ustawa (art. 1034 § 1 KC),

 z chwilą przyjęcia spadku cały majątek spadkowy staje się 

wspólnością wszystkich spadkobierców, 

 spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe 

z własnego majątku,

 wierzyciel spadku może kierować roszczenie do wszystkich 

spadkobierców, kilku z nich albo tylko jednego,

 jeden ze spadkobierców pokryje długi spadkowe w wysokości 

przekraczającej wartość jego udziału – roszczenia regresowe 

przeciwko pozostałym spadkobiercom w częściach 

odpowiadających zakresowi ich odpowiedzialności za długi 

spadkowe (wynikają one z wielkości przysługujących im udziałów z 

majątku spadkowego). 

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców



 sposób przyjęcia spadku decyduje o zakresie odpowiedzialności:

 przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza –

odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszona z całego 

majątku, ale z ograniczeniem do wartości stanu czynnego 

spadku ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza 

(art. 1031 § 2 zd. 1 KC) – odpowiedzialność ograniczona pro 

viribus hereditatis,

 przyjęcie spadku wprost (przyjęcie proste) – nieograniczona

odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem,

 odrzucenie spadku – nie powstaje odpowiedzialność spadkobiercy 

za długi spadkowe – spadkobierca traktowany tak, jakby nie dożył 

otwarcia spadku (art. 1020 KC). 

Odpowiedzialność 

od przyjęcia spadku do działu spadku (2)



 wyłącznie wskutek wyraźnego oświadczenia spadkobiercy, 

 spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń,

całym swoim majątkiem,

 cel: ochrona wierzycieli,

 wierzyciele mogą się zaspokoić zarówno z majątku spadkowego, 

jak i z majątku osobistego spadkobiercy,

 ograniczenia – przepisy o zachowku (por. art. 998 KC, art. 999 KC, 

art. 1003 KC, art. 1004 KC oraz art. 1033 KC). 

Proste przyjęcie spadku



 wskutek wyraźnego oświadczenia spadkobiercy lub w wyniku upływu 

terminu (fikcja prawna),

 odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona pro 

viribus hereditatis,

 wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w wykazie 

inwentarza lub spisie inwentarza,

 wierzyciele spadkowi mogą się zaspokoić z przedmiotów i praw 

wchodzących do spadku oraz ze składników majątku osobistego 

spadkobiercy, 

 nie wpływa na ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców w 

przypadku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (art. 74 KWU) 

lub zastawem (art. 316 KC),

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza



 możliwość nadużycia przez spadkobiercę korzyści związanych z 

przyjęciem spadku w ten sposób,

 jeśli spadkobierca podstępnie: 

 pominął w wykazie inwentarza lub nie podał do spisu inwentarza 

przedmiotów należących do spadku (przedmiotów zapisów 

windykacyjnych) – zatajenie tych informacji obniża wartość spadku i 

zakres zaspokojenia wierzycieli spadkowych,

 uwzględnił w wykazie inwentarza lub podał do spisu inwentarza 

nieistniejące długi – podwyższenie wysokości pasywów 

wchodzących w skład spadku prowadzi do proporcjonalnego ograniczenia 

zakresu zaspokojenia rzeczywistych wierzycieli spadkowych,

 odpada ograniczenie odpowiedzialności pro viribus hereditatis,

 spadkobierca traktowany tak, jakby przyjął spadek wprost,

 powrót do nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe 

całym majątkiem osobistym (art. 1031 § 2 zd. 1 KC). 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza



 spis inwentarza sporządzany przez komornika,

 wykaz inwentarza sporządzany przez spadkobiercę (zapisobiercę 

windykacyjnego, wykonawcę testamentu),

 prywatny spis wszystkich aktywów i pasywów wchodzących do 

spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych,

 każdy element oceniony co do stanu, wyceniony (stan i cena z 

chwili otwarcia spadku),

 wysokość długów spadkowych określonych na chwilę otwarcia 

spadku,

 możliwość uzupełnienia, jeśli po złożeniu ujawnią się 

nieuwzględnione przedmioty należące do spadku, długi spadkowe,

 w jednej sprawie jeden albo wiele wykazów inwentarza,

 gdy kilku spadkobierców – dopuszczalne sporządzenie wspólnego 

wykazu (art. 10311 § 2 KC) – lepsza ochrona wierzycieli spadku.

Środki służące ustaleniu masy spadkowej



 jego sporządzenie ma charakter fakultatywny (uprawnienie a nie 

obowiązek),

 dokument prywatny, 

 składany w sądzie albo przed notariuszem – według woli 

sporządzającego,

 od chwili złożenia uzyskuje walor prawny,

 fakt sporządzenia wykazu inwentarza powszechnie jawny – sąd 

spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu 

inwentarza (art. 6363 § 3 KPC),

 z treścią wykazu może się zapoznać ten, kto taką potrzebę 

dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 KPC), 

Wykaz inwentarza



 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 

2015 r. w sprawie określenia wzoru inwentarza oraz sposobu 

udostępniania druków tego wzoru (Dz.U. poz. 1537).

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2015

0001537

 wzór wykazu inwentarza składanego w sądzie stanowi 

załącznik do rozporządzenia,

 cel regulacji:

 zapewnienie, by w wykazie znalazły się wszystkie 

potrzebne informacje, 

 ułatwienie sporządzenia wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001537


 brak kompleksowej regulacji (por. art. 10313 KC) – wyraźnego 

określenia jakie długi oraz w jakiej kolejności (proporcji) mają 

spłacać spadkobiercy , 

 wiążące dla spadkobierców długi spadkowe uwzględnione w 

wykazach inwentarza,

 spłacanie długów zgodnie ze złożonym wykazem,

 wykaz determinuje zakres odpowiedzialności spadkobiercy,

 ponoszący odpowiedzialność za długi spadkowe muszą zapoznać 

się ze wszystkimi sporządzonymi w danej sprawie wykazami 

inwentarza, 

 brak możliwości zasłaniania się nieznajomością treści wykazów 

inwentarza złożonych przez innych uprawnionych,

 relacja między spisem inwentarza a wykazem inwentarza:

 od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca 

długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem,

Kolejność zaspokajania długów spadkowych



 szczegółowe kwestie związane ze spłatą długów spadkowych przez 

spadkobierców, którzy przyjęli spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza (art. 1032 KC),

 spadkobierca nie może spłacać długów dowolnie,

 obowiązek dołożenia należytej staranności przy ustalaniu listy 

długów spadkowych, 

 brak staranności wpływa na zakres odpowiedzialności,

 spłata długów bez sporządzenia wykazu (spisu) inwentarza 

naraża spadkobiercę na zarzut niedołożenia należytej 

staranności przy ustalaniu wierzycieli,

konsekwencja: rozszerzenie odpowiedzialności 

(art. 1032 KC),

Kolejność zaspokajania długów spadkowych



 spłacanie wierzytelności spadkowych w dobrej wierze,

 spadkobierca nie wie i przy dołożeniu należytej staranności nie 

mógł się dowiedzieć o istnieniu niektórych długów spadkowych 

(art. 1032 § 1 KC),

 wierzyciele zgłaszający się później mogą zostać zaspokojeni 

tylko o tyle, o ile pozostała jeszcze wartość czynna majątku 

spadkowego wynikająca z wykazu inwentarza i wyłącznie do 

wysokości tej wartości,

Kolejność zaspokajania długów spadkowych



 spadkobierca miał świadomość istnienia niezgłoszonych wyraźnie 

długów spadkowych, a mimo to ich nie spłacał, lub przy dołożeniu 

należytej staranności mógłby się o tych długach dowiedzieć (art. 

1032 § 2 KC),

 mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, 

spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z 

majątku osobistego do wysokości, do jakiej długi te zostałyby 

spłacone z majątku spadkowego, gdyby nie zostały pominięte 

przez spadkobiercę przy spłacie długów spadkowych,

 odpowiedzialność rozszerzona – ponad wartość czynną spadku, 

ale nie jest nieograniczona – tylko do takich granic, jakby spłacał 

długi należycie, 

 zaostrzenie odpowiedzialności nie obejmuje spadkobierców 

niemających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz takich, 

co do których istnieje podstawa ich ubezwłasnowolnienia, 

Kolejność zaspokajania długów spadkowych



 zasada dotycząca kolejności zaspokajania długów spadkowych, gdy 

majątku spadkowego nie wystarcza na pokrycie długów spadkowych 

(długi > wartość czynna spadku – różne poglądy: 

 I) wszyscy wierzyciele powinni zostać zaspokojeni proporcjonalnie, 

ale spadkobierca nie może naruszać uprzywilejowania wierzycieli 

rzeczowych, 

 II) wierzytelności objęte przywilejami egzekucyjnymi podlegają 

zaspokojeniu w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności,

 III) kolejność zaspokajania długów spadkowych zrekonstruowana na 

podstawie obowiązujących przepisów: długi zabezpieczone 

rzeczowo(zastawem, hipoteką), inne długi spadkowe (np. koszty 

pogrzebu), zachowek, roszczenia małżonka z art. 939 KC, zapisy 

zwykłe i polecenia,

postulat wyraźnej i jednoznacznej regulacji zasad oraz przesądzenia 

kolejności spłacania długów spadkowych. 

Kolejność zaspokajania długów spadkowych



 odpowiedzialność za zachowek (por. art. 999 i nast. KC),

 odpowiedzialność za zapisy i polecenia (art. 1033 KC):

 charakter ius cogens,

 spadkobierca odpowiada wyłącznie do wartości stanu czynnego 

spadku bez względu na sposób przyjęcia spadku – nie ma on 

znaczenia dla określenia zakresu odpowiedzialności spadkobiercy 

za długi spadkowe,

 wyjątek – odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za 

zapisy zwykłe i polecenia (art. 998 KC, art. 1003–1007 KC).

Odpowiedzialność 

za szczególne kategorie długów spadkowych



 ustrój rozdzielności majątkowej:

 każdy z małżonków ma swój osobny majątek, 

 w przypadku przyjęcia spadku przez jedno z nich odpowiada 

ono za długi spadkowe tylko swoim majątkiem,

 ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej:

 zasadniczo przedmioty nabyte przez dziedziczenie wchodzą 

do majątku osobistego tego z małżonków, który jest

spadkobiercą (art. 33 pkt 2 KRO),

 wierzyciele spadkowi mogą żądać zaspokojenia z majątku 

osobistego dłużnika (małżonka będącego spadkobiercą), z 

wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez tego 

małżonka z innej działalności zarobkowej, z korzyści uzyskanych 

z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 KRO – art. 41 § 2 

KRO. 

Odpowiedzialność za długi spadkowe po przyjęciu 

spadku a małżeński ustrój majątkowy



 dział spadku wpływa na zasady odpowiedzialności za długi 

spadkowe (art. 1034 KC),

 kończy się wspólność majątku spadkowego – spadek przestaje 

istnieć, 

 ustanie solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za długi 

spadku między spadkobiercami – z chwilą całkowitego działu spadku,

 każdy spadkobierca odpowiada indywidualnie za długi spadkowe 

w stosunku do wielkości swojego udziału,

 chwila działu spadku:

 zawarcie umowy o dział spadku (umowny dział spadku),

 spadkobiercy w umowie działowej mogą określić, który z nich 

ponosi odpowiedzialność za jakie długi – postanowienie 

odnosi skutek wyłącznie w stosunkach wewnętrznych 

(między współspadkobiercami), nie wiąże wierzycieli,

 uprawomocnienie postanowienia o dziale spadku (sądowy dział 

spadku).

Odpowiedzialność po dziale spadku (3)



 nie podlegają dziedziczeniu na zasadach Księgi IV KC,

 nie należą do spadku – brak cywilnoprawnego charakteru,

 spadkobiercy podatnika przejmują, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 2a, 

przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i 

obowiązki spadkodawcy (art. 97 § 1 OrdPU),

 do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe 

stosuje się przepisy o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o zasadach 

odpowiedzialności za długi spadkowe zawarte w KC (art. 98 § 1 

OrdPU),

 za zobowiązania podatkowe odpowiadają również zapisobiercy 

windykacyjni (art. 97a OrdPU) i zapisobiercy zwykli (art. 106 

OrdPU),

 powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne (odesłanie z art. 31 

SysUbSpołU). 

Odpowiedzialność za długi publicznoprawne –

wzmianka  
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Zoń

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ZAPISOBIERCÓW WINDYKACYJNYCH



 wprowadzenie odpowiedzialności zapisobierców windykacyjnych –

ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 85, poz. 458),

 moc obowiązująca od 23 października 2011 r.

 nie są sukcesorami uniwersalnymi spadkodawcy = nie dziedziczą 

długów zmarłego,

 ponoszą odpowiedzialność za cudzy dług (ciążący na spadkobiercach), 

 wspólnie ze spadkobiercami (nie posiłkowo),

 powstaje w chwili otwarcia spadku,

 charakter odpowiedzialności osobistej,

 nie zawsze odpowiadają za wszystkie długi spadkowe (np. zapisy 

zwykłe, polecenia, jeżeli spadkodawca nałożył obowiązek ich wykonania 

na konkretnego spadkobiercę),

 inaczej kształtuje się odpowiedzialność za zachowek (por. art. 9991 

KC).

Uwagi wprowadzające



 do działu spadku (1)

 art. 10341 KC,

 te same zasady odpowiedzialności, gdy jeden spadkobierca –

nie przeprowadza się działu spadku,

 po dziale spadku (2)

 art. 10342 KC.

Dwie fazy w ramach 

odpowiedzialności za długi spadkowe

dział  

spadku
1

2



 całym majątkiem osobistym,

 ustawowe ograniczenie odpowiedzialności – wartość przedmiotu 

zapisu według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (art. 10343 KC) –

oddaje rzeczywistą wartość uzyskiwanego przysporzenia,

 analogiczne zasady do odpowiedzialności spadkobierców za długi 

spadkowe – potrzeba ochrony wierzycieli spadkodawcy,

 szczególna odpowiedzialność za zachowki (por. art. 9991 KC), 

 solidarny charakter odpowiedzialności spadkobierców i 

zapisobierców windykacyjnych,

 wierzyciel może domagać się zaspokojenia długów spadkowych w 

całości od każdego zapisobiercy windykacyjnego lub 

spadkobiercy,

 zaspokojenie wierzyciela przez jednego ze zobowiązanych –

wzajemne rozliczenia (roszczenia regresowe),

 odpowiedzialność proporcjonalnie do wartości otrzymanych 

przysporzeń (art. 10341 § 2 KC).

Odpowiedzialność do działu spadku (1)



 ustaje solidarny charakter odpowiedzialności,

 odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych 

pro parte rata – proporcjonalnie do wartości otrzymanych 

przysporzeń (art. 10342 KC),

 art. 1034 § 2 KC zaś dotyczy zasad współodpowiedzialności za 

długi spadkowe wyłącznie między spadkobiercami,

 każdy z wierzycieli spadkowych może pozwać jedynie o 

przypadającą na konkretnego zapisobiercę windykacyjnego część 

danego długu spadkowego – osłabienie pozycji wierzycieli spadku

i ułatwienie sytuacji zapisobierców windykacyjnych, 

 ograniczona do wartości przedmiotu zapisu według stanu i cen z 

chwili otwarcia spadku (por. art. 10343 KC).

Odpowiedzialność po dziale spadku (2)



Dziękuję za uwagę ! 


