
KODEKS CYWILNY 

TYTUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE. 

Art. 1030 [Zakres przed przyjęciem i po przyjęciu spadku] Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca 

ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi 

odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. 

Art. 1031 [Odpowiedzialność za przyjęcie proste i z dobrodziejstwem inwentarza] 

§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez 

ograniczenia. 

§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za 

długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego 

spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w 

wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub 

przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie 

podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. 

Art. 10311 [Wykaz inwentarza] 

§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub 

wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz 

inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. 

§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę 

windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. 

§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz 

przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia 

spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. 

§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów 

zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz 

uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza. 

Art. 10312 [Wzór wykazu inwentarza] 

§ 1. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) 

 wzór wykazu inwentarza obejmujący: 

a) 

 dane, o których mowa w art. 10311 § 3, 

b) 

 imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli 

został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy, 

c) 

 imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - 

numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został 

nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza, 

d) 

 pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach 

wskazanych w art. 10311 § 4 

- mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz 

standaryzację danych zawartych w wykazie; 

2) 

 sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania 

spadkowego. 

Art. 10313 [Spłata długów zgodnie z wykazem lub spisem] 

§ 1. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. 
Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego 

spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. 
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§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze 

sporządzonym spisem. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapisobierców windykacyjnych i wykonawców testamentu. 

Art. 10314 [Nieskuteczność odmowy przyjęcia świadczenia należnego wierzycielowi] Wierzyciel, który 

zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby 

dług nie był jeszcze wymagalny. 

Art. 1032 [Ograniczenie odpowiedzialności za niespłacone długi spadkowe] 

§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a 

nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów 

spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między 

wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, 

które spłacił. 

§ 2. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, 

wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów 

spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko 

do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi 

spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia. 

Art. 1033 [Zapisy i polecenia] Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów zwykłych i 

poleceń ogranicza się do wartości stanu czynnego spadku. 

Art. 1034 [Dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe] 

§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli 

jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w 

częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. 

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do 

wielkości udziałów. 

Art. 10341 [Odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili działu spadku] 

§ 1. Do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe 

ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 

§ 2. Rozliczenia między spadkobiercami i osobami, na których rzecz zostały uczynione zapisy 

windykacyjne, następują proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. Spadkobiercom 

uwzględnia się ich udział w wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu 

czynnego spadku. 

Art. 10342 [Odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili działu spadku] Od chwili działu spadku 

spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność 

za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. 

Art. 10343 [Ograniczenie odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego] Odpowiedzialność osoby, 

na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny za długi spadkowe, jest ograniczona do wartości 

przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. 
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