
KODEKS CYWILNY 

TYTUŁ V. PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU. 

Art. 1012 [Rodzaje oświadczeń] Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia 

odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności 

(przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. 

Art. 1013 (uchylony) 

Art. 1014 [Częściowe przyjęcie; odrzucenie spadku] 

§ 1. Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z 

tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu 

spadkobiercy przypada z innego tytułu. 

§ 2. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział 

przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu. 

§ 3. Poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających spadkobierca nie może spadku 

częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić. 

Art. 1015 [Termin oświadczenia; skutki milczenia] 

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od 

dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. 

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza. 

Art. 1016 (uchylony) 

Art. 1017 [Transmisja] Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o 

odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu lub 

o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświadczenia 

nie może się skończyć wcześniej aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym 

spadkobiercy. 

Art. 1018 [Cechy oświadczenia; forma] 

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 

terminu jest nieważne. 

§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. 

§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. 

Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia 

oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo 

poświadczonym. 

Art. 1019 [Wady oświadczenia woli] 

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub 

groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: 

1) 

 uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 

2) 

 spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. 

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, 

może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. 

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga 

zatwierdzenia przez sąd. 

Art. 1020 [Skutki odrzucenia spadku] Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od 

dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. 

Art. 1021 [Odrzucenie przez zarządzającego spadkiem] Jeżeli spadkobierca zarządzał spadkiem, a 

potem go odrzucił, do stosunków między nim a spadkobiercami, którzy zamiast niego doszli do spadku, 

stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 
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Art. 1022 [Zbieg tytułów powołania do spadku] Spadkobierca powołany do spadku zarówno z 

mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć 

spadek jako spadkobierca ustawowy. 

Art. 1023 [Sytuacja gminy, Skarbu Państwa nabywających spadek] 

§ 1. Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy. 

§ 2. Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty 

z dobrodziejstwem inwentarza. 

Art. 1024 [Odrzucenie z pokrzywdzeniem wierzycieli] 

§ 1. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego 

wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za 

bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności 

dłużnika. 

§ 2. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili 

powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia 

spadku. 

TYTUŁ VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU LUB PRZEDMIOTU ZAPISU 

WINDYKACYJNEGO, POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA I OCHRONA 

SPADKOBIERCY. 

Art. 1025 [Legitymacja; skutki] 

§ 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. 

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie 

dziedziczenia, jest spadkobiercą. 

§ 3. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na 

domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Art. 1026 [Termin początkowy stwierdzenia] Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie 

dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy 

znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. 

Art. 1027 [Moc dowodowa] Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu 

dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem 

nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. 

Art. 1028 [Ochrona osób trzecich] Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo 

poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do spadku na 

rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona 

od obowiązku, chyba że działa w złej wierze. 

Art. 1029 [Ochrona dziedziczenia] 

§ 1. Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą 

nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku. 

§ 2. Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów należących do spadku, o 

zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie szkody z powodu zużycia, 

pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów 

stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania swego majątku osoba, co 

do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmarłą. 

Art. 10291 [Odpowiednie zastosowanie przepisów] Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio 

do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. 
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