
KODEKS CYWLNY 

TYTUŁ VIII. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU. 

Art. 1035 [Współwłasność w częściach ułamkowych] Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do 

wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności 

w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. 

Art. 1036 [Rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku] Spadkobierca może za 

zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku 

zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile 

naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. 

Art. 1037 [Dział umowny i sądowy] 

§ 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy 

orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. 

§ 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego. 

§ 3. Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi 

nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym, umowa o dział spadku powinna 

być zawarta w formie aktu notarialnego. 

Art. 1038 [Dział całkowity i częściowy] 

§ 1. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być 

ograniczony do części spadku. 

§ 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. 

§ 3. Sądowy częściowy dział spadku może nastąpić w szczególności z tego powodu, że w skład spadku 

wchodzi przedsiębiorstwo. 

Art. 10381 [Dział spadku a przedsiębiorstwo] W przypadku gdy w skład spadku wchodzi 

przedsiębiorstwo, dział spadku obejmuje to przedsiębiorstwo z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

kontynuacji prowadzonej przy jego wykorzystaniu działalności gospodarczej, chyba że spadkobiercy oraz 

małżonek spadkodawcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, nie osiągnęli porozumienia co do 

kontynuacji tej działalności. 

Art. 1039 [Zaliczenie darowizn] 

§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między 

zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową 

otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia 

spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze 

zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. 

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę 

spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym. 

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach 

przyjęte. 

Art. 1040 [Darowizna przewyższająca schedę] Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego 

podlegających zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do 

zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu 

windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia. 

Art. 1041 [Darowizny na rzecz zstępnych] Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia 

na schedę spadkową darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz jego 

wstępnego. 

Art. 1042 [Sposób zaliczenia] 

§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów 
windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega 

podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę 
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spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy 

wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu. 

§ 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili 

działu spadku. 

§ 21. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a 

według cen z chwili działu spadku. 

§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu 

windykacyjnego. 

Art. 1043 [Zaliczenie kosztów wychowania i wykształcenia] Przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę 

spadkową stosuje się odpowiednio do poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów 

wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę 

przyjętą w danym środowisku. 

Art. 1044 [Przyznanie rzeczy na współwłasność] Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może 

wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub 

pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych. 

Art. 1045 [Błąd] Uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu 

może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy. 

Art. 1046 [Rękojmia] Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za 

wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co do wierzytelności 

spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika. 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

ROZDZIAŁ 9. DZIAŁ SPADKU. 

Art. 680 [Wniosek] 

§ 1. We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie 

spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie 

został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. 

§ 2. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że 

nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. 

Art. 681 [Stwierdzenie nabycia spadku] Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie 

został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8. 

Art. 682 [Dane spadkobiercy] Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan 

rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w 

jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ 

na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu 

jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności 

przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego. 

Art. 683 [Zmiana właściwości] Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej 

rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek 

lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy 

współspadkobiercy. 

Art. 684 [Przedmiot ustaleń sądu] Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. 
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Art. 685 [Postanowienie wstępne] W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak 

również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd 

spadku może wydać postanowienie wstępne. 

Art. 686 [Zakres rozpoznania] W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów 

zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych 

roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów 

spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych 

długów spadkowych. 

Art. 687 [Brak zgodnego wniosku] W braku podstaw do wydania postanowienia działowego na 

podstawie zgodnego wniosku uczestników, dział spadku będzie rozpoznany według przepisów poniższych. 

Art. 688 [Odesłanie] Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia 

współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3. 

Art. 689 [Połączenie spraw] Jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego 

skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności 

mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 10. INNE SPRAWY SPADKOWE. 

Art. 690 [Uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku] 

§ 1. W razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd 

przeprowadza rozprawę. 

§ 2. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sąd uchylenia się, o którym mowa w § 1, ulega 

zmianie krąg osób, co do których nabycie spadku zostało już stwierdzone albo zarejestrowany został akt 

poświadczenia dziedziczenia, sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia z urzędu postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym 

przedmiocie. 

Art. 691 [Zwolnienie wykonawcy testamentu] 

§ 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba zainteresowana. 

Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu wykonawcy testamentu. 

§ 2. Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwrócić zaświadczenie o swych 

uprawnieniach. 

DZIAŁ IVA. SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISÓW O PRZEDSIĘBIORSTWACH 

PAŃSTWOWYCH I O SAMORZĄDZIE ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA 

PAŃSTWOWEGO. 

Art. 6911 [Zakres; właściwość rzeczowa] 

§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o rozstrzygnięcie sporu między: 

1) 

 radą pracowniczą przedsiębiorstwa a dyrektorem przedsiębiorstwa; 

2) 

 organami przedsiębiorstwa a organem założycielskim przedsiębiorstwa; 

3) 

 organami przedsiębiorstwa a organem sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem. 

§ 2. Sprawy wymienione w § 1 rozpoznają sądy okręgowe. 

Art. 6912 [Właściwość miejscowa] Właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa (zrzeszenia), z 

którego działalnością wiąże się przedmiot sporu. 

Art. 6913 [Zdolność sądowa] W sprawach, o których mowa w art. 6911, zdolność sądową mają ponadto 

dyrektor przedsiębiorstwa i dyrektor zrzeszenia przedsiębiorstw, działający w tym charakterze, oraz rada 

pracownicza przedsiębiorstwa i rada zrzeszenia przedsiębiorstw. 

Art. 6914 [Reprezentacja] W imieniu rady pracowniczej przedsiębiorstwa może występować każdy 

wyznaczony przez radę jej członek. 
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Art. 6915 [Pełnomocnictwo] 

§ 1. Pełnomocnikiem rady pracowniczej może być również każdy pracownik przedsiębiorstwa, któremu 

przysługuje bierne prawo wyborcze do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa, lub radca prawny 

niezatrudniony w tym przedsiębiorstwie. 

§ 2. Pełnomocnikiem dyrektora przedsiębiorstwa może być również radca prawny lub inny pracownik 

przedsiębiorstwa. 

§ 3. Pełnomocnikiem dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej w sprawach między nimi a organem 

założycielskim lub organem sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwem może być również radca prawny 

przedsiębiorstwa, chyba że między dyrektorem a radą zachodzi sprzeczność interesów. 

Art. 6916 [Odesłanie] Przepisy art. 6914 i 6915 stosuje się odpowiednio do rady zrzeszenia przedsiębiorstw, 

a przepis art. 6915 - także do dyrektora zrzeszenia. 

Art. 6917 [Posiedzenia sądowe] Orzeczenie rozstrzygające spór może zapaść tylko po przeprowadzeniu 

rozprawy. 

Art. 6918 [Koszty] Koszty postępowania obciążające zarówno radę pracowniczą, jak i dyrektora 

przedsiębiorstwa ponosi przedsiębiorstwo, a obciążające radę zrzeszenia przedsiębiorstw lub dyrektora tego 

zrzeszenia ponosi zrzeszenie. 

Art. 6919 [Wyłączenie spraw] Przepisów niniejszego działu nie stosuje się w sprawach o odszkodowanie. 
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