
Jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia praw do spadku? 

 

(stan prawny na dzień 1 września 2016 r.) 

 

Jakiś czas temu złożyliśmy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia praw do spadku. 

Teraz otrzymaliśmy wezwanie do stawienia się do sądu. Duża większość z nas nigdy nie była w 

sądzie i nie wie czego się spodziewać. W głowie kotłuje się całe mnóstwo pytań typu: co dalej? 

jak to będzie wyglądało? co może zrobić sąd? 

 

Generalnie należy stwierdzić, że „sąd nie gryzie” i jeżeli w naszym wniosku wpisaliśmy 

wszystkich uczestników, zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje to nie ma się czym 

denerwować. Takie postępowania zazwyczaj kończą się na pierwszym posiedzeniu. 

 

W tym wpisie postaramy się w 9 punktach przybliżyć jak wygląda sprawa o nabycie 

spadku. 

 

1) Do sądu należy stawić się w dniu i o godzinie, która widnieje w wezwaniu z sądu. 

 

2) Na sprawę najlepiej przybyć ok. 20 minut wcześniej, żeby uniknąć nerwów związanych  

z szukaniem sali itp. 

 

3) Jeżeli stwierdzimy, że nasza godzina „wybiła”, nie pukamy i nie zaglądamy do sali rozpraw  

z pytaniem czy już można. Opóźnienia w sądzie zdarzają się np. na skutek przedłużenia się 

poprzedniej rozprawy itp. Czekajmy cierpliwie aż nasza sprawa zostanie wywołana. Co to 

znaczy wywołana? Najczęściej to protokolant sądowy wychodzi i mówi że zaprasza do 

środka w sprawie z wniosku takiej a takiej osoby w sprawie takiej a takiej. 

 

4) Po tym jak znajdziemy się w sali rozpraw, sąd sprawdzi czy stawili się wszyscy uczestnicy 

postępowania a jeżeli nie, to czy zostali przynajmniej prawidłowo zawiadomieni o terminie 

posiedzenia. 

 

5) Po sprawdzeniu „listy obecności” sąd przejdzie do rozpoznawania sprawy: tj. odbierze 

zapewnienie spadkowe (zapewnienie spadkowe obejmuje w informacje na temat m.in.: stanu 

cywilnego zmarłego, kręgu jego spadkobierców, pozostawionych testamentów, posiadania 

gospodarstwa rolnego itp.). 

 

6) Jeżeli po odebraniu zapewnienia i dopuszczeniu dowodów załączonych do wniosku o 

stwierdzenie nabycia praw do spadku, sąd nie poweźmie wątpliwości co do kręgu 

spadkobierców itp., sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. 

Postanowienie wydawane jest najczęściej po krótkiej przerwie. Postanowienie zawiera w 

szczególności kto, po kim, na jakiej podstawie i w jakiej części nabył spadek. 

 

7) Po ogłoszeniu postanowienia sąd zazwyczaj poucza uczestników postępowania o tym, że 

postanowienie można zaskarżyć i w jakim terminie oraz że w związku z nabytym spadkiem 

należy rozliczyć się z odpowiednim urzędem skarbowym ewentualnie o konieczności 

złożenia odpowiedniej deklaracji, aby być zwolnionym z obowiązku podatkowego. 

 



8) Już po posiedzeniu i po uprawomocnieniu się postanowienia musimy pamiętać aby wystąpić 

o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw 

do spadku (sąd nie przesyłam nam z urzędu tego typu postanowień). Koszt takiego 

postanowienia to w zależności od ilości stron na jakiej się to postanowienie znajduje ok. 6-18 

zł (opłata kancelaryjna to 6 zł za stronę). Takie postanowienie będzie nam potrzebne m.in. w 

urzędzie skarbowym czy do wszczęcia postępowania o dział spadku. 

 

9) Jak otrzymamy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku 

będziemy mogli przystąpić do działu spadku, ale o tym w następnych wpisach. 

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

380 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623). 

 

 

Niniejszy wpis 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. W szczególności autor nie doradza zachowań 

zgodnych, bądź niezgodnych z treścią wpisu, informując, że podjęcie lub zaniechanie 

działań w indywidualnej sprawie uzależnione jest od oceny stanu faktycznego oraz 

prawnego dotyczącego konkretnej sprawy. 

 

 

 


