
Wzór pozwu o zachowek 

 

(stan prawny na dzień 29.12.2016 r.) 

 

miejscowość, data 

 

Sąd Rejonowy w … (właściwy ze względu na ostatnie 

miejsce zamieszkania spadkodawcy) 

 

 

Powód: (imię i nazwisko, PESEL, dokładny adres miejsca zamieszkania), 

 

Pozwany: (imię, nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania) 

 

Wartość przedmiotu sporu: … zł (kwota zachowku, której się domagamy) 

 

Pozew o zachowek 

 

       Wnoszę o: 

1) zasądzenie od pozwanego ... (imię i nazwisko pozwanego) na rzecz powoda  (imię i nazwisko 

powoda) kwoty … zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu 

pozwanemu do dnia zapłaty, 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,  

3) dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów zalegających w aktach sprawy 

prowadzonej przez Sądem Rejonowym w …, sygn. akt …., 

4) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,zmarłym w dniu … (data  śmierci) w 

… (miejsce śmierci), przed śmiercią zamieszkałym w … (miejscowość i dokładny adres miejsca 

zamieszkania zmarłego spadkodawcy) na podstawie testamentu. 

 

Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że … (w tym miejscu należy zawrzeć informację czy strony 

podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to dlaczego). 

 

Uzasadnienie 
 

       Spadkodawca … (imię i nazwisko) ostatnio stale zamieszkały w … (miejscowość i dokładny 

adres miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy) zmarł w … (miejsce śmierci spadkodawcy) w 

dniu … (data śmierci spadkodawcy). Spadkodawca pozostawił testament własnoręczny z dnia … r. 

(data sporządzenia testamentu), w którym do całości spadku powołał pozwanego. 

 

Dowód: dokumenty zalegające w aktach sprawy prowadzonej przez Sądem Rejonowym w …, 

sygn. akt …. 

 

       W chwili śmierci spadkodawca był … (stan cywilny spadkodawcy). Dziećmi spadkodawcy są 

powód i pozwany… (wymienić imiona i nazwiska). W przypadku dziedziczenia ustawowego 

wszystkie te osoby należałyby do kręgu spadkobierców ustawowych po spadkodawcy dziedzicząc 

po … spadku.  

 

Dowody: skrócone akty urodzenia/małżeństwa spadkobierców, 

 

       W skład spadku po spadkodawcy wchodzą: ….. (określenie składnika majątkowego np. dom o 

powierzchni … położony w … dla którego jest urządzona KW nr … lub samochód marki … nr VIN 

…itp.) o wartości …. 



 

Dowody: … (odpowiednie dokumenty dotyczące składników majątkowych np. opisy z KW, 

przydział mieszkania, dowody rejestracyjne) 

 

W skład spadku nie wchodzą żadne inne składniki zatem zachowek od w/w kwot winien wynieść 

… zł. Powód nie otrzymał od spadkodawcy żadnej darowizny ani zapisu wyczerpujących jego 

roszczenie o zachowek. 

 

W dniu … powód wysłała do pozwanego wezwanie do zapłaty domagając się zapłaty żądanej 

kwoty. Pozwany odmówił jej zapłacenia, w związku z czym jego powództwo jest konieczne i 

uzasadnione. 

 

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia … (wskazać datę) 

 

 

 

 

……………………… 

(podpis powoda) 

 

 

Załączniki: 
1) dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości ... zł, 

2) dokumenty wymienione w uzasadnieniu pozwu, 

3) odpis pozwu wraz z załącznikami. 

 

 

Zamieszczony wzór wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady 

prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej, ani nie może być traktowany jako 

świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Wniosek w zależności od stanu 

faktycznego i/lub prawnego konkretnej sprawy może różnić się od wzoru tj. posiadać pewne 

dodatkowe elementy itp. 

 
 

 

 


