
     

NIEODPŁATNA POMOC 

PRAWNA, PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE  

I EDUKACJA PRAWNA 

 

Naszą misją jest zapewnienie 

klientom rzetelnych, 

bezstronnych, bezpłatnych 

porad prawnych 

i obywatelskich oraz informacji 

prawnej! 

 

 

 

 
SPADEK 

 

to nie tylko aktywa (dom, mieszkanie, 
samochód itd.), ale także długi 
spadkowe (niespłacony kredyt, 
pożyczka, inne zobowiązania 
spadkodawcy). 

 

DŁUGI SPADKOWE 
 

do chwili działu spadku 
odpowiedzialność wszystkich 
spadkobierców za długi spadkowe jest 
solidarna, zaś po dokonaniu działu 
spadku – odpowiedzialność jest 
adekwatna do wielkości udziału 
spadkowego.  
 

SPOSOBY DZIEDZICZENIA 
 

można dziedziczyć na podstawie 
testamentu, który wyprzedza 
dziedziczenie ustawowe, a także 
na podstawie ustawy.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

na terenie Rudy Śląskiej 

 
http://www.rudaslaska.pl/pomoc-

prawna 

 

Informacje na temat darmowej 

pomocy prawnej, poradnictwa 

obywatelskiego i edukacji prawnej 

na stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

 

https://darmowapomocprawna.ms.

gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-

porady/ 

 

 

Zapisy na nieodpłatne porady prawne 
i obywatelskie pod nr telefonu: 

32 248 68 00  
lub  

w pok. 313  
 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urząd Miasta Ruda Śląska 

w godzinach pracy Urzędu Miasta 

 

Urząd Miasta Ruda Śląska 

 

Co warto wiedzieć  ? 

Prawo spadkowe 
 

§ 
 

KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA 
USTAWOWEGO 

 

W pierwszej kolejności do spadku 
powołane są: dzieci i współmałżonek 
spadkodawcy.  

W razie braku dzieci dziedziczą 
współmałżonek i rodzice spadkodawcy.  

Należy zważyć, że na tych osobach 
nie kończy się krąg spadkobierców, 
bowiem zdarza się (i to nierzadko), 
że do dziedziczenia powołani zostają 
dalsi krewni.  

W każdym przypadku więc odrębnie 
należy zweryfikować, czy aby 
nie jesteśmy powołani do spadku 
po zmarłym krewnym.  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ODRZUCENIE SPADKU 
 

Jeżeli nie chcemy dziedziczyć 
po zmarłym, bo na przykład zostawił 
spadek, którego długi przekraczają 
aktywa, bądź do dziedziczenia 
przypadają jedynie długi, a zostaliśmy 
powołani do spadku, wówczas musimy 
w ustawowym terminie 6 miesięcy 
od dnia dowiedzenia się o tytule 
powołania złożyć przed sądem 
lub notariuszem oświadczenie 
o odrzuceniu spadku.  

 

 

 

 

DZIEDZICZENIE OKREŚLONYCH 
PRZEDMIOTÓW 

Co do zasady w polskim prawie 
spadkodawca nie może przekazać 
spadkobiercy konkretnych przedmiotów, 
bowiem jest on powołany do całego 
spadku.  

Kiedy dziedziczy kilku spadkobierców, 
to również dziedziczą wspólnie cały 
spadek w określonych udziałach, 
a nie poszczególne przedmioty, które 
go tworzą. Można jednak, ale wyłącznie 
w testamencie notarialnym, zawrzeć 
tzw. zapis windykacyjny, w którym 
wskazana osoba nabędzie, z chwilą 
otwarcia spadku, konkretny przedmiot 
lub prawo należące do spadkodawcy. 
Rodzaje tych praw czy przedmiotów 
przewidują określone przepisy prawa 
spadkowego.  
 

TESTAMENTY 

Testament może sporządzić wyłącznie 
osoba dorosła, która nie jest 
ubezwłasnowolniona.  

TESTAMENT ZWYKŁY 

Testament musi być sporządzony: 

 w całości własnoręcznie, opatrzony 
datą oraz własnoręcznym podpisem; 

 

lub 
 

 u notariusza, ma wtedy formę aktu 
notarialnego;  

 

lub 
 

 ustnie do protokołu w obecności 
dwóch świadków przed wójtem, 
burmistrzem, prezydentem miasta, 
starostą, marszałkiem województwa, 
sekretarzem powiatu lub gminy oraz 
kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego.  

Istnieją także szczególne formy 
testamentu, jak np. testament 
podróżny.  
 
 
 
 

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA 
WYPADEK ŚMIERCI 

Możliwe jest także skorzystanie przez 
spadkodawcę z instytucji dyspozycji 
wkładem bankowym na wypadek 
śmierci.  

Zapis tego typu jest jednostronną 
czynnością prawną dokonywaną przez 
posiadacza rachunku na wypadek jego 
śmierci. Oznacza to, że postanowienia 
zawarte w zapisie będą realizowane 
dopiero po śmierci posiadacza 
rachunku. Prawa majątkowe wskazane 
przez posiadacza rachunku przechodzą 
wraz z  jego śmiercią na rzecz 
zapisobiercy, niezależnie od tego czy 
jest on powołany do dziedziczenia 
z mocy testamentu lub ustawy.  

Suma wypłat dla wszystkich 
wskazanych w dyspozycji krewnych 
nie może przekroczyć określonej 
kwoty.  

Łączna maksymalna wartość zapisu 
bankowego wynosi 20-krotność 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw  

 

 

 

PRZYJĘCIE SPADKU 
 

Spadek można przyjąć wprost. 
Wówczas od chwili przyjęcia spadku 
spadkobierca odpowiada za długi 
spadkowe nie tylko ze spadku, ale całym 
swoim majątkiem, bez ograniczeń.  
 

Spadek można przyjąć 
z dobrodziejstwem inwentarza. 
Wówczas za długi spadkowe 
spadkobierca odpowiada co prawda też 
całym swoim majątkiem, lecz 
z ograniczeniem tej odpowiedzialności 
do wartości ustalonego w wykazie 
inwentarza albo spisie inwentarza stanu 
czynnego spadku (aktywów 
spadkowych). 
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