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Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 826) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej 

prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył 

w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego 

konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Podstawowym 

sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności za długi 

spadkowe. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi 

odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego stanu czynnego spadku. 

W polskim prawie spadkowym obowiązuje generalna zasada sukcesji uniwersalnej, 

wyrażona w art. 922 Kodeksu cywilnego (dalej również jako K.c.). W myśl tego artykułu 

prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka 

osób. Spadkobierca od momentu powzięcia wiadomości o powołaniu do dziedziczenia 

w terminie sześciu miesięcy może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za 

długi spadkowe lub przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem 

odpowiedzialności do wartości aktywów spadkowych; może też spadek odrzucić. 

W przypadku milczenia spadkobiercy co do sposobu zachowania się wobec tytułu powołania 

przyjmuje się fikcję prawną prostego przyjęcia spadku. Złagodzenie regulacji odnosi się 

jedynie do spadkobierców niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, osób co do 

których istnieje podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz spadkobierców 

będących osobami prawnymi. 
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Przedmiotowa nowelizacja ma na celu ochronę praw spadkobierców przed negatywnymi 

konsekwencjami związanymi z biernym zachowaniem. Brak oświadczenia wiąże się 

z poniesieniem przez spadkobiercę nieograniczonej odpowiedzialności za długi 

spadkodawcy. Intencją ustawodawcy jest, aby spadkobierca nie był zobowiązany do 

zaspokojenia roszczeń wierzycieli spadkowych ponad wartość aktywów spadkowych.  

W krok za zmianami mającymi na celu złagodzenie odpowiedzialności spadkobierców 

proponowane są dodatkowe udogodnienia dla tych osób. Ustawa wprowadza do systemu 

prawa spadkowego instytucję tzw. prywatnego wykazu inwentarza, który powinien zostać 

sporządzony z należytą starannością z uwzględnieniem przedmiotów należących do spadku, 

przedmiotów zapisów windykacyjnych - z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili 

otwarcia spadku, oraz długów spadkowych - z uwzględnieniem ich wysokości według stanu 

z chwili otwarcia spadku. Oznacza to, iż spadkobierca, a także zapisobierca windykacyjny 

oraz wykonawca testamentu, będą mogli samodzielnie, bez udziału komornika i biegłych, 

sporządzić wykaz majątku spadkowego, bez ponoszenia kosztów towarzyszących 

sporządzeniu spisu inwentarza. Wykaz inwentarza należy złożyć w sądzie (na formularzu 

określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości) albo przed notariuszem (w postaci 

protokołu). Złożenia wykazu inwentarza nie będzie natomiast można dokonać przed 

konsulem, czemu służą odpowiednie zmiany w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 

konsulów Rzeczypospolitej polskiej. 

Po złożeniu przez spadkobierców prywatnego wykazu inwentarza sąd spadku 

zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu informację o złożeniu 

wykazu inwentarza. Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie wierzycielom 

spadkowym zapoznanie się z przedstawionym przez spadkobierców wykazem inwentarza 

w celu zgłoszenia ich roszczeń, jeżeli nie dokonali odpowiednich czynności przed wydaniem 

w tej sprawie ogłoszenia. Przepisy odnoszące się do prywatnego wykazu inwentarza nie 

ograniczają prawa do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza.  

W porządku prawnym nadal pozostanie instytucja sporządzania spisu inwentarza 

dokonywana na wniosek spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiercy, 

wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko 

spadkodawcy. Spisu inwentarza dokonuje komornik (uchylono kompetencje urzędu 

skarbowego w tym zakresie). Sporządzenie spisu inwentarza odmiennie niż dotychczas 

będzie instytucją posiłkową względem tzw. prywatnego spisu inwentarza. Uczestnicy 
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postępowania spadkowego będą mieli prawo wyboru spośród dwóch możliwych sposobów 

inwentaryzacji majątku spadkowego.  

Odpowiedzialność spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza 

ogranicza się do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu 

czynnego spadku. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku podstępnego pominięcia 

w wykazie inwentarza lub niepodania do spisu inwentarza przedmiotów należących do 

spadku oraz podania nieistniejących długów spadkowych. W myśl art. 1032 § 1 K.c. 

spadkobierca, który przejął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi 

spadkowe, a nie wiedział o istnieniu innych długów i przy zachowaniu należytej staranności 

nie mógł się o nich dowiedzieć ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do 

wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń 

spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Analogicznie, w sytuacji 

gdyby spadkodawca wiedział (lub mógł się dowiedzieć zachowując należytą staranność) 

o istnieniu innych długów spadkowych ponosi za nie odpowiedzialność ponad wartość 

aktywów spadku jednakże do wysokości w jakiej byłby zobowiązany je zaspokoić gdyby 

należycie spłacał wszystkie długi spadkowe (art. 1032 § 2 k.c.). Przepis § 2 nie dotyczy 

spadkobiercy nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy co do 

którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia. 

Ponadto przedmiotowa ustawa modyfikuje Kodeks postępowania cywilnego w zakresie 

postępowania o zabezpieczenia spadku poprzez przeniesienie do niego szeregu uregulowań 

zawartych obecnie w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. 

w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu 

spisu inwentarza (Dz. U. Nr 92, poz. 411). Z uwagi na ustawowy charakter regulacji 

zawartych dotychczas w rozporządzeniu m.in. nadzoru sądu nad organami wykonującymi 

czynności zabezpieczania spadku i sporządzania spisu inwentarza, w tym skargi na czynności 

komornika, oraz przepisów o postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia spadku 

i sporządzenia spisu inwentarza.  

Przedmiotowa ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych, przez wprowadzenie regulacji dotyczącej kosztów 

sądowych związanych z wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub 

sporządzeniu spisu inwentarza.  
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W K.p.c. poszerzono także krąg podmiotów upoważnionych do występowania 

w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu cywilnym o dalszych wstępnych. 

Zgodnie z obowiązującym przepisem pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca 

prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba 

sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym 

stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik 

sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające 

ze stroną w stosunku przysposobienia.  

Ustawa wprowadza także zmiany mające na celu wyłączenie spod egzekucji sum 

przyznanych skarżącemu na mocy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

tytułem słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, dalej "Konwencji". Wyłączenie to dotyczy jedynie 

egzekucji prowadzonej na rzecz Skarbu Państwa. W tym celu dokonano zmian w ustawie 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 8 § 1 pkt 18) 

oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 831 § 1 pkt 8). Stworzono również podstawę 

prawną do obligatoryjnego umorzenia – na wniosek dłużnika – należności sądowych 

w przypadku, gdy zostały one zasądzone w postępowaniu cywilnym, w którym naruszono 

wobec skarżącego (dłużnika) Konwencję, co zostało potwierdzone orzeczeniem ETPCz 

(dodanie art. 121a w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawę prac nad niniejszą ustawą stanowiły dwa projekty: poselski projekt ustawy 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 990) oraz rządowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 2707). Projekty zostały rozpatrzone przez Komisję Nadzwyczajną do spraw 

zmian w kodyfikacjach na posiedzeniach w dniach 21 lutego 2013 r., 9 października 

i 18 grudnia 2014 r. oraz 15 stycznia 2015 r., przy czym projektem wiodącym był projekt 

zawarty w druku nr 2707. Komisja sejmowa przyjęła sprawozdanie (druk nr 3081), w którym 

zasadniczo doprecyzowała propozycje zawarte w przedłożeniu rządowym. 

Podczas drugiego czytania na 86. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 r. zostały zgłoszone 

trzy wnioski legislacyjne. Dotyczyły one doprecyzowania danych podlegających ujawnieniu 
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w spisie inwentarza "spadkowego" sporządzanego przez komornika. Wszystkie poprawki 

zostały przyjęte przez Sejm, a cała ustawa została uchwalona 6 lutego br. przy poparciu 302 

posłów (nikt nie był przeciwny, a wstrzymało się 127 posłów). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Niniejsza ustawa wprowadziła obok "spisu inwentarza" nową instytucję "wykazu 

inwentarza". Wprowadzając nową instytucję do Kodeksu cywilnego, zastąpiono pojęcie 

"inwentarza stanu czynnego spadku", które było tożsame ze spisem inwentarza, terminologią 

adekwatną do istoty rozwiązań zawartych w poszczególnych przepisach, tj. pojęciem 

"wykazu inwentarza albo spisu inwentarza stanu czynnego spadku" ewentualnie "wartości 

stanu czynnego spadku", tym samym eliminując wątpliwości co do zakresu pojęcia 

"inwentarz". Jedynym przepisem, w którym nie dokonano odpowiedniej zmiany jest art. 

1034
1
 § 2 zd. 2, który odnosi się do wzajemnych rozliczeń pomiędzy spadkodawcami 

i zapisobiercami windykacyjnymi z tytułu ich solidarnej odpowiedzialności za zapłacone 

długi spadkowe. Przywołane zdanie stanowi, że w ramach rozliczeń spadkobiercom 

uwzględnia się ich udział w wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. 

W świetle powyższych rozważań, po wejściu w życie nowelizacji nie będzie jasne, czy 

chodzi wyłącznie o sytuacje gdy sporządzono spis inwentarza czy także gdy ustawa 

przewiduje sporządzenie wykazu inwentarza. Przyjmując, że przepis ma dotyczyć obu tych 

przypadków, proponuje się przyjęcie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 po pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) w art. 1034
1
 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Spadkobiercom uwzględnia się ich udział w wartości ustalonego w wykazie 

inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.”.”; 

 

2. Przepis art. 635 § 3 pkt 2 K.p.c. zobowiązuje organ administracji rządowej oraz organ 

jednostki samorządu terytorialnego do zastosowania niezbędnych środków tymczasowych ze 

względu na grożące niebezpieczeństwo usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia lub 

nieusprawiedliwionego rozporządzenia rzeczami, które w chwili otwarcia spadku były we 

władaniu spadkodawcy. Biorąc pod uwagę, iż wyliczenie naruszeń rzeczy należących do 

spadku uzasadniających ich zabezpieczenie ma charakter przykładowy (mowa o art. 634 



– 6 – 

K.p.c.), właściwe organy nie będą mogły zabezpieczyć rzeczy spadkowych w innych 

przypadkach niż wskazane w tym przepisie, co nie wydaje się być rozwiązaniem dostatecznie 

uzasadnionym, z punktu widzenia ochrony interesów zarówno spadkobierców jak 

i wierzycieli spadku. W związku z tym proponuje się przyjęcie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 2 w pkt 4 w lit. c, w § 3 w pkt 2 wyrazy „usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia lub 

nieusprawiedliwionego rozporządzenia rzeczami” zastępuje się wyrazami „naruszenia 

rzeczy”; 

 

3. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wskazują na możliwość wydania przez 

sąd postanowienia o zmianie środka zabezpieczenia spadku (art. 633 § 2, art. 635 § 5, 

pośrednio również art. 636 § 2). Nowelizacja nie zawiera natomiast przepisu 

kompetencyjnego, który stanowił by podstawę normatywną do wydania takiego 

postanowienia oraz określał przesłanki jego zastosowania tj. okoliczności, w których sąd 

może z urzędu lub na wniosek zmienić zastosowany środek zabezpieczenia. Oprócz dodania 

przepisu kompetencyjnego konieczne jest również dokonanie zmiany w art. 638
2 

w zakresie: 

1) możliwości kierowania polecenia do komornika w celu wykonania postanowienia 

o zmianie środka zabezpieczenia, 

2) zaopatrzenia postanowienia o zmianie środka zabezpieczenia we wzmiankę 

o wykonalności, 

3) odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego do 

postępowania w sprawie zmiany środka zabezpieczenia. 

Propozycje poprawek 

w art. 2 w pkt 6, w art. 636
1
 dotychczasową treść oznacza się jako § 2 oraz dodaje się § 1 

w brzmieniu: 

„§ 1. W razie potrzeby, sąd z urzędu zmieni środek zabezpieczenia, 

w szczególności jeżeli dotychczas zastosowany środek nie jest wystarczający do 

zabezpieczenia spadku. ”; 
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w art. 2 w pkt 11, w art. 638
2
: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W sprawach, w których postanowienie o zabezpieczeniu spadku, zmianie 

środka zabezpieczenia lub sporządzeniu spisu inwentarza zostało wydane z urzędu, sąd, 

który wydał to postanowienie, kieruje do komornika polecenie dokonania 

zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu 

inwentarza.”, 

b) w § 2 po wyrazie „spadku” dodaje się wyrazy „, zmianie środka zabezpieczenia”, 

c) w § 4 po wyrazie „spadku” dodaje się wyrazy „, zmianę środka zabezpieczenia”; 

 

4. Przepis art. 637 § 2 K.p.c. stanowi, że "W przypadku określonym w art. 666 

postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu". Przepis ten odnosi się 

do unormowania zawartego w art. 666 K.p.c., zgodnie z którym sąd jest zobowiązany czuwać 

nad całością spadku, do chwili jego objęcia przez spadkobiercę. W związku z tym, może on 

ustanowić kuratora spadku, oraz wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, jeżeli 

inwentarz nie został wcześniej spisany. W doktrynie podnosi się
1)

, że obowiązek czuwania, 

nad całością spadku obciąża sąd spadku koniecznością podejmowania niezbędnych czynności 

z urzędu. Należy więc uznać, że zarządzenie sporządzenia spisu inwentarza jest również 

czynnością dokonywaną przez sąd z urzędu, pomimo braku wyraźnego wskazania tego faktu 

w przepisie. W związku z powyższym zakwestionować należy potrzebę dodawania nowej 

jednostki redakcyjnej w art. 637 w K.p.c. przesądzającej jedynie o "urzędowym" trybie 

wydania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, tym bardziej, że będzie się to 

wiązało z praktyką wskazywania rozbudowanej podstawy prawnej przy sporządzaniu 

postanowienia przez sąd spadku. Jeżeli jednak jest to konieczne dla uzyskania większej 

jednoznaczności przepisu, można dokonać odpowiedniej zmiany w art. 666 § 2 K.p.c. 

Propozycja poprawki 

w art. 2 w pkt 8, , w art. 637 skreśla się § 2; 

oraz ewentualnie 

w art. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

                                                 

1)
 Tadeusz Żyznowski: Komentarz do art.666 Kodeksu postępowania cywilnego; LEX z 24.02.2015 
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„14a) w art. 666 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd z urzędu wyda postanowienie 

o sporządzeniu spisu inwentarza.”;”; 

 

5. Przepis art. 638
5
 K.p.c. zobowiązuje komornika wykonującego postanowienie 

o zabezpieczeniu spadku poprzez spisanie majątku ruchomego, do zastosowania, w razie 

potrzeby, niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających usunięciu ruchomości przed 

jej spisaniem. Oznacza to, iż zastosowanie środków tymczasowych nie będzie dotyczyć 

innych sytuacji uzasadniających zabezpieczenie spadku, tj. gdy rzeczy grozi naruszenie, 

w szczególności poprzez jej uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione 

rozporządzenie. Zgodnie bowiem z art. 634 K.p.c. spadek zabezpiecza się, gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw 

majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do 

spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione 

rozporządzenie. Wydaje się, że zastosowanie środków tymczasowych przez komornika 

powinno nastąpić w każdej sytuacji gdy istnieje ryzyko naruszenia ruchomości. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2: 

a) w pkt 11, w art. 638
5 

wyraz „usunięciu” zastępuje się wyrazem „naruszeniu”, 

b) w pkt 12, w art. 639 w pkt 3 wyraz „usunięciu” zastępuje się wyrazem „naruszeniu”; 

 

Propozycje poprawek redakcyjnych: 

1) w art. 2 w pkt 4 w lit. b, w § 2
1
 wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się wyrazem 

„zawiera”; 

2) w art. 2 w pkt 9, w art. 637
1
 w § 2 w zdaniu drugim po wyrazie „spis” dodaje się wyraz 

„inwentarza”; 

3) w art. 2 w pkt 11, w art. 638
11

 skreśla się wyrazy „z mocy ustawy”. 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


