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Wysoko�æ zachowku w polskim prawie spadkowym

We wspó³czesnych stosunkach maj¹tkowych jedn¹ z fundamental-
nych zasad jest swoboda w rozporz¹dzaniu w³asno�ci¹. Swoboda te-
stowania w ¿adnym systemie prawnym nie oznacza ca³kowitej i nie-
ograniczonej dowolno�ci w rozporz¹dzaniu maj¹tkiem spadkowym.
W polskim prawie spadkowym wy³om od niej stanowi instytucja za-
chowku, która zapobiega krzywdz¹cym dyspozycjom maj¹tkiem wzglê-
dem krewnych zmar³ego. Zachowek jest w pewnym sensie zastêpcz¹
form¹ dziedziczenia, ma on bowiem zapewniæ okre�lonym podmiotom
korzy�ci zwi¹zane ze spadkobraniem. Instytucja zachowku s³u¿y wiêc
do ochrony interesów osób najbli¿szych spadkodawcy przed skutkami
dokonanych przez niego rozrz¹dzeñ w ramach przys³uguj¹cej mu
swobody testowania oraz poczynionych za ¿ycia darowizn. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e na spadkodawcy ci¹¿¹ pewne moralne obowi¹zki
zabezpieczenia najbli¿szych (uprawnionych do zachowku) na wypadek
swojej �mierci, których urzeczywistnieniem jest w³a�nie instytucja
zachowku1. Z pozycji uprawnionego prawo do zachowku przedstawia
siê jako wierzytelno�æ, natomiast obowi¹zek zaspokojenia tej wierzy-
telno�ci zgodnie z dyspozycj¹ artyku³u 922 § 3 k.c. zalicza siê do d³ugów
spadkowych2.

1 Zob. R. G o l a t, Spadki zachowek w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa
2005, s. 43.

2 Szerzej M. P a z d a n, [w:] Kodeks Cywilny � Komentarz, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2009, s. 1093.
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W doktrynie prawa3 wyodrêbnia siê zachowek w znaczeniu �cis³ym
i zachowek w znaczeniu szerszym. Pojêcia zachowku w znaczeniu
szerszym (sensu largo) u¿ywa siê dla okre�lenia wszelkich instytucji
maj¹cych na celu zapewnienie osobom najbli¿szym spadkodawcy
okre�lonej korzy�ci ze spadku, nawet wbrew woli samego spadko-
dawcy. Pojêcie to obejmuje tak system rezerwy, jak i zachowku
w rozumieniu w¹skim. System zachowku w �cis³ym znaczeniu (sensu
stricto) pozwala spadkodawcy rozrz¹dziæ swobodnie ca³ym swoim
maj¹tkiem, w zwi¹zku z czym mo¿e siê zdarzyæ i tak, ¿e cz³onkowie
najbli¿szej rodziny zmar³ego w ogóle mog¹ nie doj�æ do dziedziczenia.
W takim przypadku przys³uguje im roszczenie pieniê¿ne skierowane
do spadkobiercy powo³anego. W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, ¿e nie
s¹ oni spadkobiercami, lecz tylko wierzycielami spadku, gdy¿ nie
otrzymuj¹ nale¿¹cych do masy spadkowej konkretnych przedmiotów,
a jedynie pewn¹ sumê pieniê¿n¹ zale¿n¹ od wielko�ci udzia³u spad-
kowego, jaki przypada³by im przy dziedziczeniu ustawowym4. Taki
system mo¿e nie�æ ryzyko pokrzywdzenia uprawnionych do zachow-
ku w sytuacji wyst¹pienia bardzo wysokiej inflacji lub te¿ zani¿enia
warto�ci spadku5. Porównuj¹c go jednak z systemem rezerwy, jawi
siê jako mniej skomplikowany w praktycznym zastosowaniu, niemniej
trudno nazwaæ go prostym6.
Po rozwa¿eniu wszystkich argumentów, w polskim zunifikowa-

nym prawie spadkowym z 1946 roku zdecydowano siê przyj¹æ system
zachowku maj¹cego postaæ wierzytelno�ci pieniê¿nej. Po licznych
dyskusjach i zawirowaniach w komisjach sejmowych tak¿e kodeks
cywilny z 1964 roku ostatecznie utrzyma³ system zachowku, który
obowi¹zuje do chwili obecnej7.

3 Tak J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe w zarysie,Warszawa 1985, s. 258.
4 Podobnie J. R e zm e r, Zakres zwi¹zanej z zachowkiem odpowiedzialno�ci spadko-

biercy, Toruñ 2002, s. 12.
5 Zob. Z. T r u s z k i e w i c z, Zachowek ze spadku obejmuj¹cego gospodarstwo

rolne, Kraków 1993, s. 15.
6 Tak A. S z p u n a r, Zachowek w polskim prawie spadkowym, PIP 1948, nr 8,

s. 53.
7 Szerzej J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 259.
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Pomijaj¹c kwestie zwi¹zane z pocz¹tkami instytucji przejdê do jej
istoty i praktycznego zastosowania. Chc¹c obliczyæ wysoko�æ za-
chowku w konkretnej sytuacji spadkowej, nale¿y najpierw ustaliæ kr¹g
osób uprawnionych. Przez sam¹ ustawê jest on zakre�lony stosun-
kowo w¹sko. Bowiem w jego sk³ad wchodz¹ tylko osoby o szcze-
gólnie bliskiej wiêzi rodzinnej w stosunku do spadkodawcy. W my�l
art. 991 § 1 k.c. s¹ to zstêpni, ma³¿onek i rodzice spadkodawcy, którzy
w konkretnym stanie faktycznym byliby powo³ani do spadku z usta-
wy. Ustawodawca wy³¹cza tym samym rodzeñstwo i ich zstêpnych,
pomimo to, ¿e nale¿¹ do krêgu spadkobierców ustawowych8. Zgodnie
z rozwi¹zaniem przyjêtym w art. 991 § 2 k.c. wybór sposobu zaspo-
kojenia osoby uprawnionej do zachowku nale¿y do spadkodawcy.Maj¹c
na uwadze dyspozycjê tego¿ przepisu, spadkodawca mo¿e pozostawiæ
uprawnionemu zachowek w postaci dokonanej na jego rzecz darowi-
zny b¹d� powo³aæ go do spadku lub te¿ uczyniæ dla niego zapis.
Roszczenie pieniê¿ne powstaje dopiero w momencie, gdy uprawniony
nie otrzyma³ nale¿nego mu zachowku w ¿adnej ze wspomnianych
postaci (tzw. roszczenie o pe³ny zachowek), a tak¿e wówczas, gdy
uzyskana korzy�æ nie pokrywa w ca³o�ci warto�ci nale¿nego mu
zachowku (roszczenie o uzupe³nienie zachowku)9.
W polskim systemie prawnym uprawnienie do dochodzenia za-

chowku nie jest wzajemne. Przyk³adowo wnukowie mog¹ dochodziæ
zachowku po swoich dziadkach, ci natomiast nie mog¹ dochodziæ go
po swoich wnukach10. Co wiêcej, polski ustawodawca przewidzia³,
¿e zstêpni, ma³¿onek i rodzice spadkodawcy nabywaj¹ prawo do
zachowku w takiej samej kolejno�ci, w jakiej s¹ oni powo³ani do
dziedziczenia z ustawy w my�l art. 931 i nast. k.c. Zgodnie z powy¿-
szym I kr¹g spadkobierców ustawowych stanowi¹ dzieci i ma³¿onek
spadkodawcy, natomiast w II kr¹g spadkobierców ustawowych

8 Zob. E. S k ow r o ñ s k a - B o c i a n,Komentarz do kodeksu cywilnego.Ksiêga czwar-
ta: Spadki, Warszawa 1999, s. 160.

9 Podobnie E. G n i e w e k, [w:] Kodeks Cywilny � Komentarz, Warszawa 2006,
s. 1508.

10 Tak A. S z p u n a r, Zachowek w polskim prawie spadkowym, PIP 1948, nr 8,
s. 53.
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wchodz¹ ma³¿onek i rodzice spadkodawcy. Na podstawie art. 936 i 937
k.c. listê tê nale¿y uzupe³niæ o przysposobionego i jego zstêpnych,
traktowanych na równi ze zstêpnymi spadkodawcy, oraz przysposa-
biaj¹cego, który wchodzi w miejsce rodziców przysposobionego lub
obok rodzica, je¿eli jest nim ma³¿onek przysposabiaj¹cego11.
W uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e roszczenie o zap³atê okre-

�lonej kwoty z tytu³u zachowku przys³uguje osobie, która:
� nale¿y do krêgu osób uprawnionych do zachowku,
� dziedziczy³aby z ustawy w danym wypadku,
� nie zosta³a wydziedziczona,
� oraz nie otrzyma³a w inny sposób owego minimum, które

w ramach zachowku jej siê nale¿y12.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e uprawnienie do zachowku nie przys³uguje spad-

kobiercy uznanemu za niegodnego zgodnie z art. 928 k.c., ma³¿onkowi
wy³¹czonemu od dziedziczenia na podstawie art. 940 k.c., spadko-
biercy, który zrzek³ siê dziedziczenia lub który odrzuci³ spadek. Jed-
nak¿e niegodno�æ dziedziczenia nie rozci¹ga siê na zstêpnych niegod-
nego, w zwi¹zku z czym przys³uguj¹ im uprawnienia z tytu³u zachowku.
Podobnie jest w wypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercê, gdy¿
takie odrzucenie nie rozci¹ga siê na zstêpnych tego, kto odrzuci³ spadek.
W stosunku za� do wydziedziczenia kwestiê tê wyra�nie reguluje art.
1011 k.c., zgodnie z którym wydziedziczenie przez spadkodawcê
zstêpnego nie pozbawia prawa do zachowku zstêpnych wydziedziczo-
nego. Inaczej jest w wypadku zstêpnych spadkobiercy, który zrzek³
siê dziedziczenia, gdy¿ co do zasady s¹ oni pozbawieni prawa do
zachowku, chyba ¿e w umowie o zrzeczenie siê dziedziczenia strony
wy³¹czy³y skutki zrzeczenia siê wzglêdem zstêpnych zrzekaj¹cego.
Spadkodawca, który przez tzw. testament negatywny wy³¹cza od
dziedziczenia spadkobiercê ustawowego, nie wydziedziczaj¹c go jed-
nocze�nie, nie pozbawia go tym samym prawa do zachowku13.
Przechodz¹c do kwestii zwi¹zanych z ustaleniem wysoko�ci za-

chowku nale¿y mieæ na uwadze, ¿e czynno�ci zmierzaj¹ce do obli-

11 Zob. J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe�, s. 260.
12 Tak M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1095.
13 Zob. tam¿e, s. 1095 i 1096.
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czenia wysoko�ci zachowku nie nale¿¹ do prostych. Dlatego te¿ w celu
u³atwienia do�æ powszechnie przyjmuje siê, ¿e nale¿y wyszczególniæ
poszczególne operacje (etapy) prowadz¹ce do obliczenia wysoko�ci
zachowku14. Jest kwesti¹ bezsporn¹, ¿e pierwsz¹ czynno�ci¹, która
prowadzi do obliczenia wysoko�ci zachowku nale¿nego osobie upraw-
nionej jest ustalenie udzia³u spadkowego stanowi¹cego podstawê do
obliczenia zachowku. Udzia³ spadkowy okre�la siê zgodnie z regu³ami
zawartymi w art. 931 i nast k.c. z modyfikacj¹ wynikaj¹c¹ z art. 992
k.c., który uwzglêdnia spadkobierców niegodnych oraz spadkobier-
ców, którzy odrzucili spadek. Nie bierze siê natomiast pod uwagê
spadkobierców, którzy zrzekli siê dziedziczenia albo zostali wydzie-
dziczeni. Przy tej okazji nale¿y wspomnieæ, ¿e zstêpni wydziedziczo-
nego oraz nieobjêci zrzeczeniem zstêpni osoby, która zrzek³a siê
dziedziczenia, wstêpuj¹ w miejsce swojego rodzica zarówno w zakre-
sie dziedziczenia z ustawy, jak i zachowku15. Oczywiste przy tym jest,
¿e im wiêkszy jest kr¹g osób uprawnionych przy ustalaniu udzia³u
spadkowego, tym mniejszy jest udzia³, który by im przypada³16.
Drugim etapem jest ustalenie udzia³u zachowkowego. Wysoko�æ

udzia³u zachowkowego oblicza siê przez pomno¿enie u³amka wyra-
¿aj¹cego udzia³ spadkowy stanowi¹cy podstawê do obliczenia zachowku
przez 1/2 lub 2/3, w zale¿no�ci od tego, czyj zachowek siê ustala.
Artyku³ 991 § 1 k.c. stanowi, ¿e zachowek nale¿ny osobie upraw-
nionej wynosi 1/2 warto�ci udzia³u spadkowego, który przypad³by jej
przy dziedziczeniu ustawowym. Ustawodawca od tej ogólnej zasady
wprowadza jednak wyj¹tek na korzy�æ trwale niezdolnych do pracy
lub bêd¹cych ma³oletnimi zstêpnymi spadkodawcy, gdy¿ ich zacho-
wek wynosi 2/3 warto�ci wskazanego wy¿ej udzia³u17. Rozwi¹zanie
to w kodeksie cywilnym zapewne jest wyrazem tendencji humanitar-
nej18. Udzia³ zachowkowy jest wiêc zawsze mniejszy od udzia³u sta-

14 Zob. E. N i e z b e c k a, Prawo spadkowe w zarysie, Lublin 2000, s. 10.
15 Zob. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu�, s. 161.
16 Szerzej R. C z a r n e c k i, Wspólno�æ maj¹tku spadkowego i dzia³ spadku. Za-

chowek, umowy dotycz¹ce spadku, Katowice-Warszawa 1965-1966, s. 47.
17 Zob. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu�, s. 161.
18 Podobnie J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe, Warszawa 2003, s. 260.
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nowi¹cego podstawê do obliczenia zachowku, gdy¿ stanowi jego
u³amkow¹ czê�æ odpowiednio 1/2 lub 2/3, zale¿nie od tego, kto jest
uprawnionym19.
Kolejnym, trzecim etapem ustalenia wysoko�ci zachowku jest ob-

liczenie substratu zachowku, na który sk³ada siê czysta warto�æ spadku,
do której nale¿y dodaæ warto�æ darowizn podlegaj¹cych doliczeniu.
Czysta warto�æ spadku obejmuje warto�æ stanu czynnego spadku po
odjêciu od niej warto�ci stanu biernego spadku (pasywów), nie wliczaj¹c
zgodnie z art. 993 k.c. d³ugów z tytu³u zapisów i poleceñ, a tak¿e
zobowi¹zañ z tytu³u zachowków. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e przy
obliczaniu zachowku dolicza siê do spadku darowizny uczynione przez
spadkodawcê. Tak wiêc nawet w stanie faktycznym, w którym warto�æ
aktywów spadkowych równa siê zeru, uprawniony nie zawsze musi
byæ pozbawiony mo¿liwo�ci dochodzenia zachowku, gdy darowizny
podlegaj¹ce doliczeniu wykazuj¹ warto�æ dodatni¹20. Nierzadko w prak-
tyce wystêpuj¹ sytuacje sporne co do tego, czy czynno�æ prawna
okre�lona inaczej jest w istocie darowizn¹, wtedy to musi o tym
rozstrzygn¹æ s¹d rozpoznaj¹cy sprawê o zachowek w uzasadnieniu
wyroku, jako o przes³ance decyduj¹cej o tym, czy i ewentualnie w jakiej
wysoko�ci powinno nast¹piæ doliczenie21. Zgodnie z lini¹ orzecznicz¹
S¹du Najwy¿szego punktem odniesienia przy obliczaniu stanu czynne-
go spadku dla potrzeb obliczenia wysoko�ci nale¿nego zachowku mo¿e
byæ jedynie chwila otwarcia spadku, bêd¹ca chwil¹ �mierci spadkodaw-
cy22.
Przedostatni¹ operacj¹ prowadz¹c¹ do obliczeniawysoko�ci zachowku

jest iloczyn substratu zachowku i u³amka wyra¿aj¹cego udzia³ zachow-
kowy. Otrzymany w ten sposób iloczyn okre�la warto�æ pieniê¿n¹
zachowku danego uprawnionego23. Podsumowuj¹c, wysoko�æ zachowku
mo¿na wyraziæ jako iloczyn udzia³u spadkowego stanowi¹cego podsta-

19 Zob. J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa
1972, s. 1910.

20 Zob. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu�, s. 165.
21 Orzeczenie SN � Izba Cywilna z 1953-06-17, II C 534/53.
22 Wyrok SN � Izba Cywilna z 14 marca 2008 r., IV CSK 509/07 (Monitor Praw-

niczy 2009, nr 9, s. 510).
23 Tak J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks�, s. 1914.
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wê do obliczenia zachowku oraz substratu zachowku i u³amka wyra-
¿aj¹cego udzia³ zachowkowy. Muszê w tym miejscu wspomnieæ, ¿e
uprawnionemu do zachowku nie zawsze przys³uguje pe³na kwota
pieniê¿na, obliczona w powy¿szy sposób. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
stan faktyczny, w którym uprawniony jest spadkobierc¹ albo zapiso-
bierc¹, mo¿e on wtedy dochodziæ tylko ró¿nicy miêdzy sum¹ zachow-
ku a warto�ci¹ korzy�ci uzyskanej wskutek powo³ania do dziedzicze-
nia lub ustanowienia dla niego zapisu24. Na nale¿ny uprawnionemu
zachowek zalicza siê tak¿e okre�lone przez prawo korzy�ci, jakie
otrzyma³ uprawniony od spadkodawcy za jego ¿ycia25.
Za ostatni pi¹ty etap obliczania wysoko�ci zachowku przyjmuje siê

zaliczenie pewnych przysporzeñ na jego poczet. Operacja zaliczenia
w przeciwieñstwie do doliczenia polega na odjêciu od sumy zachowku
warto�ci przysporzeñ wskazanych w art. 996 i 997 k.c.26 Jak ³atwo
zauwa¿yæ, zaliczenie zmniejsza wysoko�æ roszczenia z tytu³u zachow-
ku, nawet zdarza siê, ¿e wyklucza jego powstanie27. Zgodnie z art.
996 k.c. zaliczeniu podlegaj¹ darowizny uczynione przez spadkodaw-
cê uprawnionemu do zachowku, a je¿eli uprawnionym do zachowku
jest dalszy zstêpny spadkodawcy, zalicza siê na nale¿ny mu zachowek
tak¿e darowiznê uczynion¹ przez spadkodawcê wstêpnemu uprawnio-
nego. Zaliczeniu na zachowek podlegaj¹ tylko te darowizny, które sto-
sownie do art. 993-995 k.c. zosta³y doliczone do spadku. Pozbawiony
znaczenia jest natomiast fakt, ¿e sam przedmiot darowizny zosta³ zu¿yty
lub utracony, jak te¿ fakt, ¿e uprawniony do zachowku nie jest ju¿
wskutek darowizny wzbogacony28. W przypadku, gdy warto�æ da-
rowizny podlegaj¹cej zaliczeniu przewy¿sza warto�æ schedy spadko-
wej, spadkobierca nie jest obowi¹zany do zwrotu nadwy¿ki, przekra-

24 Szerzej J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe�, s. 276.
25 Zob. J. K o s i k, [w:] System prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, Osso-

lineum 1986, s. 550.
26 Zob. A. B a z i ñ s k i, Prawo spadkowe. Komentarz, £ód� 1948, s. 306.
27 Szerzej Z. T r u s z k i e w i c z, Zachowek ze spadku obejmuj¹cego gospodarstwo

rolne, Kraków 1993, s. 94.
28 Tak J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa

1972, s. 1914.
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czaj¹cej sumê nale¿nego mu zachowku29. W my�l art. 997 k.c., je¿eli
uprawnionym do zachowku jest zstêpny spadkodawcy, zalicza siê na
nale¿ny mu zachowek poniesione przez spadkodawcê koszty wycho-
wania oraz wykszta³cenia ogólnego i zawodowego, o ile te przekra-
czaj¹ przeciêtn¹ miarê przyjêt¹ w danym �rodowisku. Nie chodzi przy
tym wy³¹cznie o koszty zwi¹zane z wykszta³ceniem zdobywanym
w szkole w sposób zorganizowany, ale tak¿e o naukê pobieran¹ pry-
watnie, np. w formie korepetycji30. Podkre�lê, ¿e do art. 997 k.c.
nale¿y siê odwo³ywaæ tylko w sytuacji, gdy koszty wykszta³cenia
i wychowania danego zstêpnego s¹ niewspó³mierne wzglêdem pozo-
sta³ych zstêpnych i wysi³ek poniesiony na wykszta³cenie i wychowa-
nie znacznie przekracza³ normalne mo¿liwo�ci rodziny. Przepis ten nie
znajdzie natomiast zastosowania w wypadku, gdy zstêpny spadko-
dawcy jest jedynym uprawnionym do zachowku, jak te¿ wszystkie
osoby uprawnione do zachowku otrzyma³y tak samo staranne i kosz-
towne wykszta³cenie31. Przy operacji zaliczenia braæ pod uwagê nale¿y
tylko te koszty wychowania lub wykszta³cenia, które spadkodawca
poniós³ osobi�cie, wykorzystuj¹c na to swój maj¹tek oraz bie¿¹ce
dochody. Je¿eli w konkretnym stanie faktycznym koszty ponosili oboje
rodzice, mo¿na braæ pod uwagê jedynie po³owê ich warto�ci32. Jed-
nak¿e zaliczeniu bêdzie podlegaæ tylko nadwy¿ka przekraczaj¹ca
wysoko�æ kosztów wykszta³cenia i wychowania, mieszcz¹ca siê
w zakresie normalnych obowi¹zków rodzinnych spadkodawcy uzna-
wanych za przeciêtne w danym �rodowisku33. W my�l art. 994 § 1
k.c. nale¿y przyj¹æ, ¿e obdarowani bêd¹cy jednocze�nie uprawniony-
mi do zachowku odpowiadaj¹ za ten zachowek niezale¿nie od tego,
kiedy otrzymali ow¹ darowiznê. Przyk³adowo, je¿eli darowizna zosta³a
dokonana na rzecz spadkobiercy lub uprawnionego do zachowku, to
podlega doliczeniu do spadku bez wzglêdu na to, jak dawno zosta³a
ona dokonana. Obdarowany niezale¿nie od tego, czy jest, czy te¿ nie

29 Zob. L. S t e c k i, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1981, s. 873.
30 Zob. tam¿e, s. 873.
31 Szerzej J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks�, s. 1915.
32 Podobnie L. S t e c k i, [w:] Kodeks�, s. 873.
33 Zob. J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks�, s. 1915.
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jest uprawnionym do zachowku, mo¿e zwolniæ siê z ci¹¿¹cego na nim
obowi¹zku przez wydanie przedmiotu darowizny, przys³uguje mu wiêc
upowa¿nienie przemienne (facultas alternativa)34. Samo roszczenie
o zachowek staje siê wymagalne z chwil¹ okre�lenia przez s¹d jego
wysoko�ci35, a jego obliczenie nastêpuje na podstawie warto�ci spadku
ustalonej wed³ug cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytu³u
i dopiero z t¹ dat¹ staje siê mo¿liwe naliczanie odsetek za opó�nienie.
Dziêki temu rozwi¹zaniu zagwarantowana jest mo¿liwo�æ uwzglêdnie-
nia realnej warto�ci, któr¹ wyra¿aj¹ aktualne ceny36. Roszczenie o za-
chowek, jak ka¿de roszczenie maj¹tkowe, zgodnie z zasadami prawa
cywilnego podlega przedawnieniu. W my�l art. 1007 § 1 k.c. rosz-
czenie to ulega przedawnieniu w terminie trzech lat od og³oszenia
testamentu. Przyjmuje siê, ¿e dat¹, od której zaczyna biec termin
przedawnienia, jest chwila otwarcia i og³oszenia testamentu umieszczona
na nim zgodnie z art. 651 k.p.c.37
Na koniec wypada wspomnieæ, ¿e sprawa o zachowek nie mo¿e byæ

rozstrzygniêta w postêpowaniu dzia³owym, lecz wymaga wytoczenia
powództwa38, a pozwanym w procesie o zachowek najczê�ciej bywa
spadkobierca testamentowy, aczkolwiek mo¿e nim byæ tak¿e spadko-
bierca ustawowy (np. w wypadku tzw. testamentu negatywnego, moc¹
którego okre�lona osoba zosta³a jedynie wy³¹czona od dziedziczenia
ustawowego, a nie zosta³a wydziedziczona) lub osoba obdarowana za
¿ycia przez spadkodawcê39. Nabycie zachowku podlega opodatkowa-
niu podatkiem od spadków i darowizn, je¿eli uprawniony nie uzyska³
nabycia w³asno�ci rzeczy lub praw maj¹tkowych w postaci uczynionej
przez spadkodawcê darowizny lub w postaci powo³ania do spadku b¹d�
zapisu40. W tym miejscu wspomnieæ tak¿e trzeba, ¿e zap³acony podatek

34 Szerzej E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo spadkowe,Warszawa 1997, s. 151.
35 Wyrok SAwWarszawie z 18 listopada 1997 r., I ACa 690/97 (OSAwWarszawie

1998 r., nr 4, poz. 35).
36 Uchwa³a SN z 26 marca 1985 r., III CZP 75/84 (OSN 1985, nr 10, poz. 147).
37 Tak E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo�, s. 156.
38 Por. orzeczenie SN z 31 sierpnia 1966 r., III CRN 156/66 (OSN 1967, nr 2,

poz. 35).
39 Szerzej M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1096.
40 Nowelizacja ustawy z 4 stycznia 2001 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1681).
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od spadku zwiêksza d³ugi spadkowe, a tym samym zmniejsza wysoko�æ
zachowku41. Prawo do zachowku jest, jak wspomnia³em, roszczeniem
pieniê¿nym, ale nie �ci�le osobistym i dlatego podobnie jak inne rosz-
czenia pieniê¿ne, mo¿e byæ odst¹pione w drodze cesji42.
Podsumowuj¹c, uwa¿am, ¿e opisane w niniejszym artykule etapy

obliczania wysoko�ci zachowku choæ w pewien sposób przybli¿¹
i uproszcz¹ zrozumienie jak¿e wa¿nego dla prawa spadkowego zagad-
nienia zwi¹zanego obliczaniem sumy nale¿nej uprawnionemu tytu³em
zachowku.

41 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 wrze�nia 2005 r., I ACa 256/
05.

42 Orzeczenie SN z 11 grudnia 1934 r., II C 1953/34 (OSNC 1935, nr 6, poz. 240).


