
 

 

Akt poświadczenia dziedziczenia jest pozasądowym sposobem stwierdzenia, że po danym 

spadkodawcy dziedziczy określony krąg osób w określonych częściach. Podstawowym warunkiem 

skorzystania z tej możliwości jest zgodne żądanie osób mogących być spadkobiercami – w razie 

istnienia jakichkolwiek sporów rozstrzyga sąd. 

 

Postępowanie przed notariuszem składa się z dwóch zasadniczych czynności – spisania protokołu 

dziedziczenia i sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli spadkodawca pozostawił 

testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez notariusza (w formie aktu 

notarialnego) protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu. 

Notariusz w porównaniu do sądu nie ma kompetencji do ustalania kręgu spadkobierców i akt 

sporządza na podstawie oświadczeń złożonych przez stron, jednocześnie uprzedza o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

W przypadku niemożności jednoczesnego stawiennictwa wszystkich osób zainteresowanych istnieje 

możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie opracowanego wcześniej 

przez notariusza projektu protokołu dziedziczenia. 

 

Dokumenty/dane wymagane do przeprowadzenia postępowania spadkowego/ sporządzenia aktu 

poświadczenia dziedziczenia 

 

1) wypełnione formularze na dane osobowe udostępnione na naszej stronie (dotyczy wszystkich 

Spadkobierców), 

 

2) odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy, 

 

3)  zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego wydawane przez Urząd Miejski/Gminy – 

Wydział Spraw Obywatelskich. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje o ostatnim 

miejscu zwykłego pobytu i zamieszkania, 

 

4)  odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców ( w przypadku pozostającego 

przy życiu małżonka spadkodawcy – aktualny odpis aktu małżeństwa, w przypadku dzieci 

spadkodawcy – odpisy aktów urodzenia lub aktu małżeństwa jeżeli dzieci zmieniły nazwisko 

na skutek zawarcia małżeństwa), 

 

5) odpisy skrócone aktów zgonu Spadkobierców, którzy nie dozyli otwarcia spadku,  

 

6) testament Spadkodawcy – o ile był sporządzony, 

 

7) wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia spadkobierców o przyjęciu 

lub odrzuceniu spadku (jeżeli były składane), 

 

8)  wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez spadkobiercę z 

przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim (jeżeli była 

zawarta), 

 



 

 

9)  jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości – nr księgi wieczystej i wskazanie Sądu 

            Rejonowego, który prowadzi księgę. 

 

Notariuszowi musi zostać przekazana informacja czy zmarły nie dokonał przed śmiercią wyboru 

prawa właściwego zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 

650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 

i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących 

dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE 

nr L 201/107 z 27.07.2012) ani czy Spadkobiercy nie umówili się co do wyłącznej jurysdykcji do 

orzekania w sprawie spadku po Zmarłym przez sąd państwa członkowskiego, którego prawa jako 

właściwego w niniejszej sprawie spadkowej dokonał wyboru Zmarły – w przeciwnym razie 

zachodzi brak jurysdykcji polskiego notariusza. 


