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E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM LUBELSKIM   - Nr AKJ.526.4.2021 MK5 z dnia 

20.12.2021 o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2022 r. przez organizację pozarządową  

(punkt 2 Głusk) 

 

 

Realizator Zadania i Wydawca  : 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  
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1. Wprowadzenie – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

nieodpłatna mediacja, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. 

 
Miejsca świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 
Poniedziałek: Bychawa  w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 
Wtorek: Bychawa  w godz. 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 
Czwartek: Strzyżewice w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Gminy  Strzyżewice, 
Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Piątek: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

   

Punkt 1 - WYSOKIE- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Poniedziałek: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Wtorek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Czwartek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 
Piątek: Krzczonów w godz. 8.00 - 12.00 Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Krzczonowie 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714  

lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 
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zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Uproszczone postępowanie cywilne 

W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu 

sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, natomiast w sprawach o roszczenia z rękojmi lub 

gwarancji, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Choć uproszczone 

postępowanie cywilne jest postępowaniem odrębnym, jednak ma charakter obligatoryjny w razie 

spełnienia przesłanek  ustawowych, wówczas sąd powinien rozpoznać sprawę procesową w trybie 

tego postępowania, bez względu na wolę stron. 

 

 

Regulacja prawna  

Postępowanie uproszczone jest regulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego 

(dalej jako KPC). Zgodnie z treścią art. 5051 KPC spełnienie przez wniesiony pozew warunków 

określonych w tym artykule kwalifikuje sprawę jako uproszczoną, a to nakłada na sąd obowiązek jej 

rozpoznania w ramach przepisów art. 5051–50514 KPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacja kodeksowa odnosi się jedynie do wartości przedmiotu sporu, jako kryterium 

kwalifikacyjnego uproszczonego postepowania w sprawie cywilnej. Wskazuje, że przepisy 

postępowania uproszczonego stosuje się do spraw o świadczenie bez względu na charakter 

zobowiązania, z którego te świadczenia wynikają. Oznacza to, że KPC nakazuje stosować  zakres 

przedmiotowy spraw w postępowaniu uproszczonym nie tylko dla roszczeń wynikających  

z obligacyjnych stosunków o charakterze kontraktowym, ale również do zobowiązań pozaumownych, 

głównie deliktowych oraz wynikających z bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia. 

 

 

PRZEPISY – art. 5051 KPC 

§ 1. W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli 

wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych,  

a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu 

umowy nie przekracza tej kwoty. 

§ 2. Spośród spraw wymienionych w § 1 nie rozpoznaje się w postępowaniu 

uproszczonym spraw: 

1) należących do właściwości sądów okręgowych; 
2) małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi; 
3) z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników; 
4) z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych  

w art. 4778 § 2 i spraw o rentę. 
§ 3. Sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu 

uproszczonym, jeżeli może to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu. 
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W odniesieniu do roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji obowiązuje zasada, że  

o zakwalifikowaniu sprawy do postępowania uproszczonego decyduje wartość przedmiotu umowy  

(a nie wartość przedmiotu sporu), o ile wartość przedmiotu umowy nie przewyższa kwoty dwudziestu 

tysięcy złotych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających 

najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, również 

w tych sprawach kryterium kwalifikacji do postępowania uproszczonego będzie kwota dwudziestu 

tysięcy złotych. Świadczenia najemcy mają charakter okresowy, a każde z nich ma charakter 

samodzielny i samoistny, w związku z tym postępowanie uproszczone będzie właściwe do 

rozpoznania sprawy, o ile jedno świadczenie nie będzie przewyższało kwoty dwudziestu tysięcy 

złotych (art. 5051 §1 w zw. z art. 5053 §1 KPC). 

Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym jest dopuszczalna, jeśli wynikają one  

z tego samego stosunku prawnego lub kilku stosunków prawnych tego samego rodzaju. Poza tym 

kumulacja roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalna, o ile łączna wartość przedmiotu sporu nie 

przekracza kwoty dwudziestu tysięcy złotych. Dlatego dla poprawnego określenia zakresu 

postępowania uproszczonego oba przepisy – art. 5051 §1 oraz art. 5053 §1 i 2 KPC – należy 

interpretować łącznie. 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie w postępowaniu 

uproszczonym kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu bez wezwania do usunięcia tego 

braku. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia doręczenia ww. zarządzenia o zwrocie powód cofnie pozew 

WAŻNE 

Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego obejmuje powództwa o 

zasądzenie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych  

bez względu na podstawę prawną będącą źródłem roszczeń procesowych. 

 

WAŻNE 

Zakwalifikowanie sprawy do postępowania uproszczonego  

odnosi się do roszczeń o świadczenia mające swoją podstawę w przepisach o 

rękojmi i gwarancji i nie dotyczy powództw o zasądzenie świadczeń pieniężnych z 

tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będące następstwem 

sprzedaży rzeczy obarczonej wadą (art. 471 KC).  

W takich przypadkach o kwalifikacji sprawy decyduje wartość przedmiotu sporu, a 

nie wartość przedmiotu umowy. 

 

WAŻNE 

Wierzyciel może skorzystać z kumulacji roszczeń z tytułu świadczeń okresowych, gdyż 

jest to jego uprawnienie, ale nie jest zobowiązany do dochodzenia  

jednym pozwem wszystkich wymagalnych świadczeń najemcy. 
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w zakresie żądań niepodlegających łączeniu, pozew w pozostałej części wywołuje skutek od daty jego 

pierwotnego wniesienia (art. 5053 §2  zdanie 2 i 3 KPC).  

Powoda działającego bez profesjonalnego pełnomocnika sąd powinien, przy doręczeniu 

zarządzenia o zwrocie pozwu, pouczyć o możliwości cofnięcia pozwu w części niepodlegającej 

rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. 

 

Sprawy wyłączone z rozpoznania w postępowaniu uproszczonym 
W przepisie 5051 §2 KPC ustawodawca określił sprawy, które są wyłączone z rozpoznania  

w postępowaniu uproszczonym i katalog ten ma charakter zamknięty. 

 

 
Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

Postępowanie uproszczone a postępowanie upominawcze lub nakazowe 

Często następuje krzyżowanie się postępowania uproszczonego z postępowaniem 

upominawczym. Jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego, a sprawa spełnia 

cechy charakterystyczne z art. 5051 KPC i jednocześnie nie występują negatywne przesłanki wydania 

nakazu zapłaty z art. 499 §1 KPC, podlega ona rozpoznaniu zarówno w postępowaniu uproszczonym, 

jak i w postępowaniu upominawczym. Podobnie będzie w razie żądania wydania nakazu zapłaty  

w postępowaniu nakazowym, gdy sąd uzna, że zachodzą podstawy do wydania nakazu na podstawie 

art. 485 KPC. W sytuacji, gdy pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu 

upominawczym lub zarzuty w postępowaniu nakazowym, wówczas sąd rozpozna sprawę  

w postępowaniu uproszczonym. 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie upominawcze i postępowanie nakazowe swoją regulacją obejmują jedynie 

zagadnienia związane z podstawą wydania nakazu zapłaty, odmową jego wydania oraz uchyleniem, 

terminem wniesienia środka odwoławczego, zabezpieczeniem i wykonalnością nakazu oraz 

WAŻNE 

Przepisy o postępowaniu nakazowym nie wyłączają stosowania do niego 

przepisów postępowania uproszczonego w razie wniesienia przez pozwanego 

zarzutów do nakazu zapłaty. 
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konstrukcją wyroku. Postępowania te nie określają reguł odnoszących się do samego przewodu 

sądowego, w szczególności do zasad gromadzenia materiału procesowego.  

W zakresie nieunormowanym w postępowaniu upominawczym i nakazowym stosuje się 

przepisy o postępowaniu uproszczonym, oczywiście pod warunkiem, że sprawa będzie spełniała 

kryteria kwalifikacyjne do tego postępowania. 

Bez urzędowych formularzy   
Ustawodawca odstąpił od stosowania urzędowych formularzy w pismach inicjujących 

uczestnictwo stron w procesie typu: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, 

zarzuty od nakazu zapłaty. Poza tym nie przeprowadza się posiedzenia przygotowawczego, chyba że  

z okoliczności sprawy wynika, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego może przyczynić 

się do sprawniejszego załatwienia sprawy (art. 5052 KPC). 

 

 

 

 

 

Posiedzenie przygotowawcze służy pozyskiwaniu przez sąd kluczowych informacji dla 

rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy na wczesnym etapie postępowania. Sprzyja to koncentracji 

materiału dowodowego, daje możliwość zawarcia ugody, a w razie nierozwiązania w ten sposób 

sporu – zaplanowania rozprawy, w celu sprawnego zakończenia sprawy. 

Konsekwencją odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego jest 

uprawnienie stron procesu do powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów do zamknięcia 

rozprawy (art. 20512 §2 KPC). 

Postępowanie uproszczone nie zawiera żadnych norm regulujących zasady gromadzenia 

materiału dowodowego, a zatem oznacza to, że pozwany ma obowiązek złożenia odpowiedzi na 

pozew, a skutkiem zaniechania tego obowiązku procesowego może być wydanie wyroku zaocznego. 

Jeśli w sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub  

w postępowaniu nakazowym, pozwany winien wnieść stosowny środek zaskarżenia. W przeciwnym 

przypadku dojdzie do uprawomocnienia wydanego orzeczenia, które będzie miało skutki 

prawomocnego wyroku 

Po wniesieniu przez pozwanego właściwego pisma procesowego przewodniczący nadaje bieg 

sprawie: może ją rozpoznać na posiedzeniu niejawnym lub może sprawę skierować na rozprawę. 

Każda ze stron aż do zamknięcia rozprawy może powoływać twierdzenia i dowody, które nie mogą 

zostać uznane za spóźnione.  

Rozwiązaniem dla zapewnienia sprawności postępowania, szczególnie gdy ma zostać 

wyznaczona rozprawa, będzie zarządzenie przez przewodniczącego wymiany pomiędzy stronami 

pism procesowych, z zobowiązaniem ich do podania wszystkich twierdzeń i dowodów istotnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy, pod rygorem utraty możliwości do ich powołania w toku dalszego 

postępowania. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1805 ze zm.) 
 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

PAMIĘTAJ! 

W procesie cywilnym brak przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego jest 

regułą, a odstępstwo od niej – wynikające z art. 5052 KPC – jest wyjątkiem 
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4. Zwolnienia darowizn z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową 

Dokonywanie przez spadkodawcę jeszcze za swojego życia darowizn na rzecz określonych osób, 

prowadzi do uszczuplenia jego majątku spadkowego, który w przyszłości będzie przedmiotem 

dziedziczenia między spadkobiercami po śmierci spadkodawcy. Dlatego co do zasady małżonek i 

zstępni spadkodawcy przy dziale spadku są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę 

spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Przeciwdziałać 

temu ma przewidziane w przepisach zwolnienie darowizny od obowiązku zaliczenia jej na schedę 

spadkową. 

 

Definicje 

Scheda spadkowa  

Przepisy kodeksu cywilnego (dalej jako KC) nie zawierają definicji i nie określają precyzyjnie co 

to jest scheda spadkowa. W skład tego, co określamy jako scheda spadkowa wchodzi wartość netto 

otrzymanego spadku. Wartość tę oblicza się, jako wartość majątku spadkowego według stanu z dnia 

otwarcia spadku lecz według wartości z dnia orzekania. W skład schedy wchodzi majątek uzyskany po 

śmierci spadkodawcy, ale również majątek przekazany przez niego poszczególnym spadkobiercom 

jeszcze przed śmiercią poprzez dokonane przez zmarłego darowizny lub zapis windykacyjny. 

Darowizna  

W uproszczeniu – darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do danej osoby i które osoba 

ta przekazuje komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Zgodnie z kodeksową definicją (art. 888 KC) 

darowizna jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na 

rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Darowizna jest umową, więc muszą w niej 

uczestniczyć dwie strony. Po jednej występuje darczyńca, który przekazuje część lub całość swojego 

majątku, a po drugiej obdarowany, który wyraża zgodę na przyjęcie darowizny. Reasumując, 

darowizna jest wtedy, gdy dzielimy się swoją własnością. 

Zapis windykacyjny 

Zapis windykacyjny umożliwia rozdzielenie poszczególnych składników spadku na osoby 

niepowołane do dziedziczenia, niezależnie od wyznaczenia kręgu swoich spadkobierców. Jest to 

szczególnie istotne, gdy spadkodawca chce, aby jeden lub kilka oznaczonych rzeczy trafiło w ręce 

konkretnej osoby lub osób. Rozwiązanie takie jest możliwe w polskim prawie dopiero od kilku lat.  

Zgodnie z art. 9811 §1 KC w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego 

spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba (osoby) nabywa przedmiot zapisu z chwilą 

otwarcia spadku –  zapis windykacyjny. 
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Zaliczenie darowizny na schedą spadkową – generalna zasada 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku 

następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy są wzajemnie 

zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów 

windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub 

zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.  

 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową ma za zadanie przywrócenia równowagi pod 

względem korzyści majątkowych uzyskiwanych w ramach dziedziczenia ustawowego przez 

poszczególnych spadkobierców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową dotyczy 

tylko dziedziczenia ustawowego.  

Nie występuje przy dziedziczeniu testamentowym.  

Gdy spadkobierca sporządził testament, w którym postanowił, kto ma być 

spadkobiercą, nie może nałożyć na spadkobierców obowiązku zaliczenia darowizn 

czy zapisów windykacyjnych na ich schedy spadkowe. 
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Obowiązek zaliczenia darowizn lub zapisów na schedę spadkową istnieje przy dziale spadku 

dokonywanym tylko między zstępnymi (a więc dziećmi, wnukami, prawnukami) albo między 

zstępnymi i małżonkiem. Spadkodawca może jednak nałożyć obowiązek zaliczenia także na 

spadkobiercę ustawowego innego niż jego zstępny albo małżonek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoliczności kiedy darowizna nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową 

W polskim prawie przepisy przewidują takie sytuacje, które powodują, że otrzymana od bliskiej 

osoby darowizna po śmierci darczyńcy nie będzie podlegała zaliczeniu na schedę spadkową: 

1. darowizny przewyższają wartość schedy spadkowej  

2. darczyńca złożył oświadczenie o zwolnieniu darowizny z obowiązku zaliczenia do spadku 

3. drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte (prezenty) 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

PAMIĘTAJ! 

Zgodnie z art. 1039 KC 

Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo 

między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do 

zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów 

windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że 

darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku 

zaliczenia. 

 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

3
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

Może się zdarzyć, że spadkodawca za swojego życia przekazał bliskiej osobie znaczną wartość 

tytułem darowizny. Po śmierci darczyńcy darowizny te zasadniczo podlegają zaliczeniu na schedę 

spadkową, jednak gdy ich wartość przewyższa schedę spadkową, która przysługuje temu 

spadkobiercy, wówczas przy dziale spadku nie uwzględnia się ani tej darowizny (podobnie zapisu 

windykacyjnego), ani w ogóle tego spadkobiercy, tak jak gdyby go w ogóle nie było. Spadkobierca ten 

nie będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki, jednak przyjmuje się, że otrzymał on już należną mu 

część majątku spadkowego. Wówczas dział spadku przeprowadza się pomiędzy pozostałymi 

spadkobiercami. 

Jeśli spadkodawca nie chce, aby dokonana przez niego darowizna lub zapis windykacyjny był 

później zaliczany na schedę spadkową, musi złożyć oświadczenie o zwolnieniu darowizny lub zapisu 

windykacyjnego z obowiązku zaliczenia do spadku. Oświadczenie takie może być zamieszczone  

w umowie darowizny lub w testamencie. Oświadczenie powyższe może stanowić odrębny dokument, 

ale ważność takiego oświadczenia ocenia się niezależnie od oceny ważności umowy darowizny czy 

testamentu. 

Niezależnie od powyższego, zaliczeniu na schedę spadkową nie podlegają drobne darowizny 

zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte, czyli typowe prezenty, które też są darowiznami, 

dokonywane z okazji urodzin, imienin, świąt lub innych okazji. Dlatego w przypadku drobnych 

darowizn nie ma konieczności, żeby spadkodawca wyłączył je od zaliczania do schedy spadkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

PRZYKŁAD  

Ojciec podarował Karolowi, jednemu ze swoich synów, samochód dostawczy o 

wartości 68.500 zł, żeby pomóc mu w usamodzielnieniu się oraz podjęciu pracy. 

Krótko po tej darowiźnie Karol miał urodziny, więc ojciec dał synowi w prezencie 

zestaw kluczy samochodowych o wartości 219 zł, odpowiednich do wcześniej 

podarowanego Karolowi samochodu dostawczego. Rok po urodzinach Karola 

ojciec zmarł. Gdy rodzina przeprowadziła sprawę spadkową i dokonała działu 

spadku, wówczas darowizna w postaci prezentu urodzinowego, czyli zestaw 

kluczy samochodowych, nie była brana pod uwagę, gdyż nie podlegała zaliczeniu 

na schedę spadkową Karola. Natomiast w odniesieniu do darowizny samochodu 

dostawczego  istniał obowiązek takiego zaliczenia. 


