
7

Rozdział 1. Artykuł 961 KC –  
rozrządzenie poszczególnymi  
przedmiotami jako powołanie  

do spadku. Reguły interpretacyjne 
zawarte w art. 961 KC

1. Zagadnienia wstępne
Rozporządzenia testamentowe zawierają różnego rodzaju 

dyspozycje. Nie należą do rzadkości takie, w których spadkodawca, 
zamiast powoływać spadkobiercę, przeznacza określone przed-
mioty majątkowe konkretnej osobie lub osobom, najczęściej chcąc 
w ten sposób dokładniej określić swoją wolę co do rozporządzenia 
całym majątkiem spadkowym. Często też spadkodawca nie zdaje 
sobie sprawy z tego, że jego rozporządzenie może mieć inne skutki 
niż podział całego majątku spadkowego oraz że istnieje w prawie 
polskim instytucja zapisu, za który jego rozporządzenie może być 
uznane. Takie sytuacje mogą rodzić wątpliwości co do woli spadko-
dawcy oraz co do jego rzeczywistych intencji i treści testamentu. 
Jeżeli wątpliwości nie dadzą się usunąć w drodze wykładni testa-
mentu, wówczas ma zastosowanie art. 961 KC. 

Jak zauważa J.S. Piątowski (Prawo spadkowe, s. 122): „apara-
tura pojęciowa prawa spadkowego jest dość trudna i nie można wy-
magać jej znajomości od spadkodawcy (…) nie jest zatem konieczne, 
aby w testamencie użyto słów »spadek«, »spadkobierca«, »dziedzi-
czenie«, wystarczy, by spadkodawca wskazał przy użyciu dowolnych 
wyrażeń, że swój majątek (albo np. »wszystko, co posiada«) »zapi-
suje«, »przekazuje« albo »przeznacza« określonej osobie lub osobom. 

Rozporządzenia 
testamentowe
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Zaś wciąż nierzadkie są sytuacje, gdy rozporządzenia testamentowe 
dotyczą nie całego majątku, ale poszczególnych przedmiotów ma-
jątkowych, co wobec braku precyzji zapisów czyni niejasnym inter-
pretację woli spadkodawcy”.

Zgodnie z art. 961 KC, jeżeli spadkodawca przeznaczył ozna-
czonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, 
które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie 
wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego 
do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało 
dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpli-
wości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpo-
wiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

W treści art. 961 KC możemy znaleźć dwa, różniące się od 
siebie stany faktyczne. W pierwszej części przepisu ustawodawca 
normuje sytuację, w której spadkodawca rozporządził poszczegól-
nymi przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie cały 
spadek na rzecz jednej osoby. Wówczas, w sytuacji gdy pojawią się 
wątpliwości co do wykładni testamentu, taką osobę poczytuje się za 
powołaną do całości spadku.

Druga sytuacja dotyczy rozporządzenia poszczególnymi przed-
miotami majątkowymi wyczerpującymi prawie cały spadek na rzecz 
kilku osób. Wówczas, w razie wątpliwości, takie osoby poczytuje 
się za spadkobierców testamentowych w częściach ułamkowych, 
które należy ustalić, biorąc pod uwagę stosunek wartości przezna-
czonych danym osobom przedmiotów.

Artykuł 961 KC dotyczy sytuacji, w której brak jest precyzyjnej 
treści testamentu. Jeżeli z treści testamentu nie da się jednoznacz-
nie wywnioskować, czy spadkodawca przeznaczył poszczególne 
przedmioty majątkowe jako zapis, czy też powołał spadkobierców, 
wówczas ustawodawca wprowadza domniemanie powołania spad-
kobiercy (spadkobierców). Regulacja ta ma służyć jak najpełniej-
szemu uwzględnieniu woli spadkodawcy. 

Celem art. 961 KC jest również, jak podkreśla K. Osajda, 
ochrona spadkobierców ustawowych (K. Osajda, Komentarz, s. 447). 
Z punktu widzenia spadkobierców ustawowych istotne jest, aby 
osoby, które uzyskują prawie cały spadek w wyniku dyspozycji 
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ustawowych, były spadkobiercami, a nie zapisobiercami. W sytu-
acji, gdy prawie cały majątek zostałby rozdysponowany przez spad-
kobiercę w testamencie, spadkobiercy ustawowi nie uzyskiwaliby 
żadnego przysporzenia ze spadku, natomiast obciążeni byliby od-
powiedzialnością za długi spadkowe – w stanie prawnym obowią-
zującym od 18.10.2015 r. – ograniczoną regułą przyjęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. Na spadkobiercach ciążyłby obowią-
zek dokonywania czynności związanych z postępowaniem spadko-
wym, sporządzania spisu inwentarza (po 18.10.2015 r. ewentualnie 
wykazu inwentarza), nie mając szans na uzyskanie korzyści z tym 
związanych. 

O ochronie interesów spadkobiercy wspomina też K. Kremis 
(Reguły interpretacyjne z art. 961 KC przy wykładni testamentu no-
tarialnego, Rej. 2009, Nr 9, s. 92), zwracając uwagę na powiązanie 
art. 961 KC z instytucją zachowku, instrumentu mającego na celu 
ochronę spadkobierców ustawowych. W sytuacji rozrządzenia przez 
spadkodawcę całym majątkiem w formie zapisów, spadkobierca mu-
siałby ponieść wszelkie koszty postępowania związanego z nabyciem 
spadku, następnie byłby zobowiązany do zrealizowania wszystkich 
zapisów poczynionych przez spadkodawcę na rzecz wskazanych w te-
stamencie osób, ewentualnie poniósłby także odpowiedzialność za 
inne długi spadkowe, a sam nie mógłby nawet zrealizować swoich 
roszczeń zachowkowych w całości. Jak zasadnie zauważa K. Kremis, 
takie zachowanie spadkodawcy stanowiłoby de facto wydziedzicze-
nie spadkobiercy, tj. pozbawienie go zachowku, bez konieczności 
spełnienia przesłanek wymienionych w art. 1008 KC.

2. Charakter prawny art. 961 KC
Kontrowersje przy analizie art. 961 KC pojawiają się już przy 

ocenie jego charakteru prawnego. Możliwe są dwie interpretacje. 
Uznać można, iż art. 961 KC normuje specyficzny sposób powołania 
spadkobiercy, byłby to wówczas przepis o charakterze materialnym. 
Można również uznać go za normę interpretacyjną, pomagającą są-
dowi dokonywać wykładni woli spadkodawcy (S. Wójcik, F. Zoll, 
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System, s. 394). Pierwsze stanowisko zakłada, iż spadkodawca 
ma dwie niezależne podstawy do ustanowienia spadkobiercy – 
art. 959 KC, zgodnie z którym spadkodawca może powołać do całości 
lub części spadku jedną lub kilka osób oraz art. 961 KC, który po-
zwala spadkodawcy na powołanie spadkobiercy lub spadkobierców 
poprzez rozdysponowanie poszczególnymi przedmiotami spadko-
wymi, pod warunkiem, iż stanowią prawie cały spadek. Uznanie, że 
art. 961 KC to reguła interpretacyjna, implikuje założenie, że roz-
porządzenie przedmiotami spadkowymi spełniające przesłanki 
przewidziane w omawianym przepisie, jest równoznaczne z wolą 
spadkodawcy powołania spadkobiercy zgodnie z art. 959 KC (zob. 
K. Osajda, Komentarz, s. 446).

Uznać należy za właściwe stanowisko, iż art. 961 KC stanowi 
normę interpretacyjną woli spadkodawcy. Za regułą interpretacyjną 
jednoznacznie opowiada się m.in. E. Niezbecka, Komentarz, s. 136; 
J. Kremis, Komentarz, s. 1635; zob. też K. Kremis, Reguły interpre-
tacyjne, s. 86–95; tak również K. Osajda, Komentarz, s. 446.

Sąd Najwyższy jednoznacznie określił art. 961 KC jako dyrek-
tywę interpretacyjną mającą zastosowanie wtedy, gdy nie wystarczą 
ogólne reguły wykładni (art. 948 KC), aby ustalić rzeczywistą wolę 
spadkodawcy. Jak stwierdził SN w post. z 1.12.2011 r. (I CSK 419/10, 
Legalis): „dyrektywa interpretacyjna zawarta w zd. 2 art. 961 KC 
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku istnienia wątpliwości co 
do charakteru prawnego dokonanych rozrządzeń. Jeżeli rozrządze-
nia testatora nie budzą wątpliwości co do ich charakteru lub w drodze 
interpretacji testamentu charakter ten można ustalić, to wykluczone 
jest stosowanie tej dyrektywy” (zob. też akceptującą glosę P. Księżaka, 
K. Szymury, Glosa do post. SN z 1.12.2011 r., I CSK 419/10, PS 2013, 
Nr 3, s. 118–124). Podobnie stwierdził SN w wyr. z 16.9.1993 r. 
(III CZP 122/93, Wok. 1994, Nr 1): „art. 961 KC ma charakter normy 
interpretacyjnej treści testamentu. Celem tej interpretacji jest zaś 
zapewnienie możliwie najpełniejszego urzeczywistnienia woli spad-
kodawcy, utrzymania jego rozporządzeń w mocy i nadanie im roz-
sądnej treści” oraz w post. SN z 19.10.2000 r. (II CKN 505/00, 
Legalis): „Przepis ten [art. 961 KC – przyp. J.B.] nie wprowadza 
bowiem odmiennych (…) zasad dziedziczenia. Stanowi jedynie 
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jako reguła 

interpretacyjna



R o z d z i a ł  1 .  A r t y k u ł  9 6 1  K C  –  r o z r z ą d z e n i e . . .

11

normę interpretacyjną w wypadku, gdy spadkodawca rozrządził 
w testamencie poszczególnymi przedmiotami majątkowymi, które 
wyczerpują prawie cały spadek, istnieje zaś wątpliwość co do rze-
czywistej woli spadkodawcy”.

3. Wykładnia woli spadkodawcy 
Podstawą przeprowadzenia wykładni woli testatora jest 

art. 948 KC, zgodnie z którym testament należy tak tłumaczyć, 
ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spad-
kodawcy. Istotna rola wykładni pojawia się wówczas, gdy spadko-
dawca wyraził swoją wolę w sposób niejasny, gdyż przepis ten nie 
może stanowić podstawy uzupełnienia rozrządzeń spadkodawcy, 
a jedynie pozwala na odkodowanie jego rzeczywistej woli wyrażonej 
w testamencie oraz utrzymanie poczynionych rozporządzeń i nada-
nie im rozsądnej treści (art. 948 § 2 KC). Artykuł 961 KC jest szcze-
gólną, konkretną regułą interpretacyjną, którą należy posiłkować 
się jedynie wówczas, gdy wykładnia w oparciu o podstawowe reguły 
zawarte w art. 948 KC nie pozwala na uzyskanie jednoznacznych 
rezultatów (zob. P. Gorzko, Glosa do post. SN z 1.12.2011 r., I CSK 
419/10, LEX/el. 2013). Zob. też post. SN z 21.11.2002 r. (III CKN 
1338/00, Legalis), w którym SN stwierdził, że: „Przepis art. 948 KC 
ustanawia odrębne dyrektywy dla tłumaczenia i interpretowania 
szczególnego oświadczenia woli, jakim jest sporządzenie testamentu. 
Podstawowym założeniem interpretacyjnym powinno być tu za-
pewnienie możliwie pełnego i wiernego urzeczywistnienia ostatniej 
woli spadkodawcy (wykładnia in favorem testamenti). Nie ulega wąt-
pliwości, że takie subiektywne podejście, preferujące punkt widzenia 
i intencje testatora, obowiązuje także przy wykładni art. 961 KC”.

Należy uznać, że gdy testator wyraźnie nie postanowi, że jego 
zamiarem jest dokonanie zapisu, a jego dyspozycje dotyczą całego 
(prawie całego spadku), to jego rozporządzenie należy traktować 
jako powołanie spadkobiercy (spadkobierców). Zaznaczyć jednak 
wyraźnie należy, iż na podstawie art. 961 KC nie jest możliwe uznanie 
za powołanie do spadku rozporządzeń przeznaczających poszcze-
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gólne przedmioty oznaczonej osobie (osobom), jeżeli nie wyczer-
pują one prawie całego spadku. Jednak nie wyklucza to stosowania 
art. 961 KC w takich sytuacjach do ustalenia wielkości udziałów 
spadkobierców. 

W sytuacji, gdy rozporządzenie spadkodawcy nie dotyczy 
przedmiotów wyczerpujących prawie cały spadek (ale powiedzmy 
2/3 spadku), art. 961 KC nie ma zastosowania wprost. Pojawia się 
pytanie, czy takie rozporządzenie może być jednak uznane za powo-
łanie spadkobiercy (spadkobierców). Stanowisko wyrażane przez 
przedstawicieli doktryny, iż „w sytuacji, gdy przedmioty przezna-
czone w testamencie poszczególnym osobom nie wyczerpują całego 
lub prawie całego spadku, nie powinno być dopuszczalne przyjęcie 
w drodze wykładni, że spadkodawca miał na myśli powołanie do 
spadku” (S. Wójcik, F. Zoll, System, s. 392–393; też M. Pazdan, 
Komentarz, s. 1130 oraz powoływane przez tego autora post. SN 
z 29.11.1977 r., III CRN 291/77, OSPiKA 1978, Nr 9, poz. 167, także 
post. SN z 19.10.2000 r., II CKN 505/00, Legalis), uznać należy za 
zbyt daleko idące. Prymat wykładni woli testatora powinien mieć 
pierwszeństwo również w takiej sytuacji. Tak więc, gdy testament 
zawiera rozporządzenie przedmiotem majątkowym stanowiącym 
tylko część majątku testatora, zaś z wykładni treści testamentu będzie 
wynikało, iż jego wolą jest powołanie spadkobiercy, należy stwierdzić, 
że jest możliwe uznanie, iż do tego powołania doszło, gdyż spadko-
dawcy chodziło nie o zapis, ale właśnie o dyspozycję całym spadkiem. 
Tak też słusznie M. Niedośpiał (Glosa do uchw. SN z 16.9.1993 r., 
III CZP 122/93, Rej. 1995, Nr 3, s. 89), który twierdzi, iż „spadko-
dawca może przeznaczyć określonej osobie przedmioty o znacznej 
wartości, które jednak nie wyczerpują prawie całego spadku (…) 
(a np. odpowiadają 1/2 czy 1/4 części spadku). Jeśli z wykładni te-
stamentu wynika, że spadkodawca chciał tę osobę uczynić następcą 
ogólnym, to za spadkobiercę należy ją uważać (stosuje się odpowied-
nio art. 961 KC do obliczenia jej udziału)”. Autor ten także zaznacza, 
z czym należy się zgodzić, że art. 961 KC jest regułą interpretacyjną, 
czyli służy do ustalenia znaczenia testamentu zgodnie z wolą testa-
tora, także w razie rozporządzenia tylko częścią majątku. „Artykuł 961 
stosuje się bowiem w razie wątpliwości i musi on ustąpić naczelnej 
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regule interpretacyjnej testamentu: że należy go wykładać tak, aby 
jak najpełniej urzeczywistnić wolę spadkodawcy (art. 948 KC)” 
(M. Niedośpiał, Zasadnicze rozrządzenia testamentowe, Studia Praw-
nicze 1997, Nr 2, s. 65). Jednak w sytuacji, gdy doszło do rozporzą-
dzenia tylko częścią majątku, podstawą do uznania danej osoby za 
spadkobiercę winien być art. 948 KC, natomiast art. 961 KC należy 
stosować pomocniczo do ustalenia wielkości udziałów, w przypadku, 
gdy mamy do czynienia z wieloma spadkobiercami.

Stanowisko, zgodnie z którym w razie braku rozporządzenia 
prawie całym majątkiem testatora art. 961 KC nie pozwala na stwier-
dzenie, że wskazani przez spadkodawcę zapisobiercy stają się w istocie 
jego spadkobiercami, byłoby uznaniem, iż art. 961 KC ma pierw-
szeństwo przed wolą testatora, nawet w sytuacji, gdy spadkodawcy 
chodziło o dyspozycję całym majątkiem, a nie o zapis. Brak jest jed-
nak podstaw do przyjęcia takiego prymatu art. 961 KC nad art. 948 KC. 

Podkreślić należy, iż stanowisko powyższe nie jest sprzeczne 
ze stanowiskiem SN, zgodnie z którym w przypadku rozporządze-
nia tylko niektórymi przedmiotami spadkowymi art. 961 KC nie 
może być podstawą do uznania za spadkobiercę: „według niena-
suwającej wątpliwości interpretacyjnych treści zdania pierwszego 
art. 961 KC, osoba, której spadkodawca przeznaczył poszczególne 
przedmioty majątkowe, może być poczytana za ustanowionego w te-
stamencie spadkobiercę całego spadku tylko wtedy, gdy te przed-
mioty wyczerpują prawie cały spadek” (post. SN z 19.10.2000 r., 
II CKN 505/00, Legalis). Jednak nie można wykluczyć, iż z interpre-
tacji testamentu może wyniknąć, że wolą spadkodawcy było po-
wołanie do całego spadku osoby, której jednocześnie spadkodawca 
przekazał niektóre przedmioty spadkowe w formie zapisu. 

Przykłady 
1.  Spadkodawca sporządza testament następującej treści: „Mój ma-

jątek przekazuję synom swoim Janowi i Albinowi. Po mojej śmierci 
Albin ma dostać dom po mnie, zaś Jan działkę w mieście”.
Zarówno działka, jak i dom były własnością spadkodawcy. Takie 
brzmienie testamentu wskazuje, iż należy zastosować art. 961 KC. 
Wycena wykazała, iż dom ma wartość 200 000 zł, zaś działka 
100 000 zł. Sąd stwierdza nabycie spadku przez Albina w 2/3 części 
i przez Jana w 1/3 części. 
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2.  Spadkodawca miał czterech synów: Jana, Pawła, Zenona i Albina. 
Zaznaczając, iż chce przekazać swoim synom majątek po sobie, 
rozporządził nim w następujący sposób: Janowi przeznaczył dom 
o wartości 200 000 zł, Pawłowi działkę gruntu o wartości 100 000 zł, 
Zenonowi samochód wart 70 000 zł, Albinowi obligacje warte 
50 000 zł. W spadku została jeszcze gotówka o wartości 50 000 zł. 
Wartość całego spadku to 470 000 zł. Spadkodawca rozporządził 
prawie całym spadkiem, treść testamentu wskazuje, iż zastoso-
wanie powinien mieć art. 961 KC. Spadkodawca rozdysponował 
majątkiem o wartości 420 000 zł i to ta kwota będzie podstawą do 
obliczenia udziału spadkowego. W liczniku należy przyjąć wartości 
przedmiotów majątkowych przeznaczonych danemu spadkobiercy, 
w mianowniku zaś wartość rozdysponowanego majątku.
Udział Jana to 200 000/420 000 = 20/42, udział Pawła 100 000/ 
420 000 = 10/42, udział Zenona 70 000/420 000 = 7/42 i udział 
Albina to 50 000/420 000 = 5/42.
Nierozdysponowana przez spadkodawcę gotówka o wartości 
50 000 zł przypadnie spadkobiercom w wysokości proporcjonal-
nej do ich udziałów: Janowi – 50 000 × 20/42 = 23 809,52 zł, 
Pawłowi – 50 000 x 10/42 = 11 904,76 zł, Zenonowi – 50 000 × 7/42 
= 8333,33 zł, Albinowi – 50 000 × 5/42 = 5952,38 zł.

3.  Spadkobierca ma dwóch synów Jana i Albina. Spadkodawca spo-
rządza testament o następującej treści: „Ostatnia wola moja jest 
taka, że chcę wszystko co cenne po mnie przekazać synowi Janowi, 
tj. mój dom”. W majątku spadkowym znajduje się, podobnie jak 
w przykładzie pierwszym, dom wartości 200 000 zł oraz działka 
wartości 100 000 zł. Czy w takiej sytuacji uznać należy, iż Jan 
został spadkobiercą, zaś Albin został pominięty, czy też obaj dzie-
dziczą, zaś Jan jest zapisobiercą. Jeżeli uznamy, biorąc pod uwagę 
art. 948 KC, że wolą spadkodawcy było powołanie do spadku 
Jana, wówczas, nie stosując art. 961 KC, to Jan dziedziczy spa-
dek w całości na podstawie testamentu.

4.  Spadkodawca w testamencie określa, iż swój majątek przeznacza 
swoim synom, tj. Janowi samochód wart 40 000 zł, a Albinowi 
działkę gruntu wartą 80 000 zł. Sąsiadowi zaś zapisuje rower wart 
200 zł. Uznać należy, że w takiej sytuacji Jan i Albin powołani są 
do spadku jako spadkobiercy, zaś art. 961 KC służy do określenia 
ułamków spadkowych – tj. Jan dziedziczy w 1/3, a Albin w 2/3. 
Wykładnia testamentu wskazuje, iż spadkodawca chciał zadys-
ponować całym majątkiem spadkowym, natomiast dyspozycja 
odnośnie roweru winna być uznana za zapis. Wyraźnie wskazuje 
na to chociażby odwołanie się do stosunków rodzinnych przy sy-
nach oraz znaczna dysproporcja między poszczególnymi przed-
miotami majątkowymi. Podobny przykład przytacza J.S. Piątowski 
(Prawo spadkowe, s. 123). 
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Należy przyznać w pełni słuszność rozważaniom Z. Radwań-
skiego, iż w sytuacji braku rozporządzenia prawie całym majątkiem 
testatora, regulacje dotyczące wad oświadczenia woli, w tym błędu, 
nie mogą służyć za podstawę rozstrzygania jakichkolwiek trudności 
związanych z wykładnią. Zastosowanie instytucji błędu oświad-
czeń woli w testamencie może prowadzić jedynie do rozstrzygnięć 
negatywnych, tj. nieważności całego lub części testamentu, nato-
miast wykładnia testamentu, w tym oparta o art. 961 KC, ma inną 
rolę, zmierza do rozstrzygnięć pozytywnych, pozwala na utrzyma-
nie testamentu w mocy i zrealizowanie rzeczywistej woli spadko-
dawcy, pomimo poczynienia przez niego błędnych sformułowań 
w testamencie. Artykuł 961 KC ustanawia więc wyjątek wobec prze-
pisów o błędzie, w sytuacji gdy spadkodawca rozporządził poszcze-
gólnymi przedmiotami swojego majątku, które łącznie jednak nie 
stanowią prawie całego spadku, gdy w istocie miał zamiar powołać 
te osoby do dziedziczenia (szerzej Z. Radwański, Wykładnia testa-
mentów, KPP 1993, Nr 1, s. 7–8).

W pełni należy zgodzić się ze stanowiskiem SN zawartym 
w post. z 19.10.2000 r. (II CKN 505/00, Legalis): „Polskie prawo 
spadkowe nie przewiduje możliwości powołania spadkobierców do 
poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku ani też do 
wyodrębnionych gospodarczo części majątku spadkowego poza go-
spodarstwem rolnym [w stanie prawnym sprzed wyr. TK z 31.1.2001 r. 
(P 4/99, Legalis) uznającego zasady dziedziczenia gospodarstw rol-
nych za niekonstytucyjne – przyp. J.B.]. Dopuszczalne jest powoła-
nie spadkobiercy lub spadkobierców jedynie do całego spadku albo 
do jego ułamkowej części. Nie jest przy tym możliwe dopatrywanie 
się wyjątku od omawianej reguły w dyspozycji art. 961 KC. Przepis 
ten nie wprowadza bowiem odmiennych od tej reguły zasad dzie-
dziczenia. Stanowi jedynie normę interpretacyjną w wypadku, gdy 
spadkodawca rozrządził w testamencie poszczególnymi przedmio-
tami majątkowymi, które wyczerpują prawie cały spadek, istnieje 
zaś wątpliwość co do rzeczywistej woli spadkodawcy”.

Niedopuszczalność 
zastosowania 
instytucji wad 
oświadczeń woli  
w testamencie

Skutki powołania 
spadkobiercy  
do poszczególnych 
przedmiotów  
wchodzących  
w skład spadku
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4. Wątpliwości przy interpretacji woli 
spadkodawcy 

Jeżeli z treści testamentu wynika w sposób niebudzący wąt-
pliwości, że wolą testatora było ustanowienie zapisu, nie zaś po-
wołanie spadkodawcy, to mimo iż rozporządzenia poszczególnymi 
przedmiotami spadkowymi wyczerpywać będą prawie cały, a nawet 
cały spadek, to osoby w testamencie wymienione będą zapisobier-
cami. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16.6.1998 r. (I CKN 743/97, 
Legalis), wskazał, iż „gdy tekst testamentu pozwala na jednoznaczny 
wniosek, że wolą spadkodawcy było powołanie spadkobierców lub 
na wniosek, że wolą spadkodawcy było uczynienie zapisów, to prze-
pis art. 961 KC w ogóle nie wchodzi w rachubę wobec braku prze-
słanki istnienia wątpliwości co do rzeczywistej woli spadkodawcy 
przewidzianej w tym przepisie”. 

Podkreślić należy, iż interpretacja testamentu w oparciu 
o art. 961 KC jest możliwa wtedy, gdy treść testamentu wywołuje 
wątpliwości. Tak SN w postanowieniu z 1.12.2011 r. (I CSK 419/10, 
Legalis): „dyrektywa interpretacyjna zawarta w zdaniu drugim 
art. 961 KC ma zastosowanie wyłącznie w przypadku istnienia wąt-
pliwości co do charakteru prawnego dokonanych rozrządzeń. Jeżeli 
rozrządzenia testatora nie budzą wątpliwości co do ich charakteru 
lub w drodze interpretacji testamentu charakter ten można ustalić, 
to wykluczone jest stosowanie tej dyrektywy”. Podobnie w postano-
wieniu SN z 21.12.2004 r. (I CK 319/04, MoP 2008, Nr 2, s. 103): 
„reguła interpretacyjna zawarta w art. 961 KC wchodzi w grę tylko 
wówczas, gdy – jak wynika z tego przepisu – spadkobierca prze-
znaczył w testamencie oznaczonej osobie (osobom) poszczególne 
przedmioty majątkowe i zachodzi wątpliwość co do zakresu tego 
rozporządzenia”.

Jeżeli treść testamentu da się ustalić w drodze wykładni, sto-
sując przede wszystkim art. 948 KC, to art. 961 KC nie będzie miał 
zastosowania.

Jeżeli testament zawiera powołanie spadkobierców, jednocze-
śnie zaś zawiera sugestie i życzenia spadkodawcy co do sposobu 
podziału majątku spadkowego, to wola spadkodawcy co do prze-

Interpretacja 
postanowień 

testamentu 
dotyczącego 
ustanowienia 
zapisobiercy

Interpretacja 
testamentu  
w oparciu  

o art. 961 KC
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znaczenia określonych przedmiotów określonym osobom nie może 
być interpretowana w kontekście art. 961 KC. Tak SN w postano-
wieniu z 18.7.2000 r. (IV CKN 1232/00, Legalis) w sytuacji, gdzie 
spadkodawca powołał „do dziedziczenia spadku po 1/3 części dwojga 
z jego dzieci oraz Małgorzaty G. Następnie spadkodawca wymienia 
najważniejsze składniki spadku (posługując się formułą „między in-
nymi”), a na koniec wyraża swoją wolę i wskazanie co do sposobu 
działu spadku po nim (przydziału poszczególnych przedmiotów). 
Taka treść i konstrukcja testamentu notarialnego została prawi-
dłowo zinterpretowana przez sądy obu instancji jako powołanie do 
dziedziczenia całości spadku przez troje wymienionych na wstępie 
osób w równych częściach, to jest po 1/3 części spadku. Jedno-
znacznie przesądza o tym początkowa dyspozycja testatora o po-
wołaniu tych osób do spadku – odpowiadająca wprost brzmieniu 
art. 926 KC. Zawarte w dalszej części testamentu propozycje i ży-
czenia testatora co do sposobu przyszłego podziału spadku zostały 
błędnie uznane przez skarżących jako dyspozycje poszczególnymi 
przedmiotami spadkowymi, o jakich mowa w art. 961 KC. Tymcza-
sem, jak to trafnie przyjął Sąd Okręgowy, wobec wyraźnego powo-
łania spadkobierców testamentowych do spadku po 1/3 jego części 
– nie może być mowy o ustalaniu dziedziczenia w trybie art. 961 KPC, 
jak tego chcą skarżący”.

 ¬ Odnośnie do mocy wiążącej sugestii i życzeń spadkodawcy co 
do sposobu podziału majątku spadkowego zob. niżej pkt 14. 

Przykłady z orzecznictwa
1.  „Testament Janiny L. zawiera bowiem takie wyrażenia, jak „przeka-

zuję mieszkanie moje (...), całkowicie wyposażone, wraz z meblami, 
obrazami, mojej opiekunce Irenie W., która jest tutaj zameldowana 
i mieszka (...)”, a nie „powołuję do spadku (...)”, „ustanawia spad-
kobiercą” itd. W dalszym akapicie: „podaję listę osób, których 
chcę obdarzyć pieniędzmi (...)”. Niepodobna zatem przyjąć z jego 
brzmienia, którego częścią są przytoczone wyrażenia, że wolą 
spadkodawczyni było uczynienie jedynie skarżącą następcą 
ogólnym” (stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 1.12.2011 r., 
I CSK 419/10, Legalis) SN przyjął, iż doszło do powołania spadko-
bierców, a nie zapisobierców.

Zasady spadkobrania 
w przypadku 
powołania 
spadkobierców do 
dziedziczenia 
całego spadku  
w określonych 
częściach oraz 
rozdysponowania 
na ich rzecz 
poszczególnymi 
przedmiotami
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2.  Treść testamentu: „Ja, niżej podpisana Alfreda B., pragnąc, aby 
córki moje, Aleksandra B.-S. i Dorota B.-A. były współwłaścicielkami 
po połowie nieruchomości położonej w P. przy ul. N. 52, oświad-
czam, że na wypadek mojej śmierci, chcę, aby mój udział we 
współwłasności wyżej wymienionej nieruchomości wynoszącej 
2/3 całości dziedziczyły: Aleksandra B.-S. w 3/4 i Dorota B.-A. w 1/4, 
gdyż Dorocie darowałam już 1/3 tej nieruchomości. Pozostały mój 
majątek obie córki dziedziczą po połowie. Ponadto oświadczam, że 
odwołuję wszystkie dotychczasowe testamenty” (stan faktyczny 
z uzasadnienia post. SN z 25.08.2011 r., II CSK 685/10, Legalis). 
Sąd Najwyższy przyjął za prawidłowy wyrok SO, w którym stwier-
dzono, iż doszło do powołania spadkobierców i że spadek dziedzi-
czą córki Dorota B.-A. w 19/50 części i Aleksandra B.-S. w 31/50.

3.  „Alfred S. pozostawił testament sporządzony własnoręcznie w kwiet-
niu 1993 r., opatrzony datą i podpisem. Oświadczył w nim, że kwotę 
30 000 marek niemieckich, złożoną na książeczce oszczędno-
ściowej w S., po pokryciu kosztów pogrzebu, dzieli w ten sposób, 
że wnuczkom Nadine S. i Majce S. przeznacza po 4500 DM, zaś 
wnukom Michałowi S., Pawłowi S. i Tomaszowi S. – po 3000 DM. 
Pozostałą kwotę, a także pieniądze znajdujące się w mieszkaniu, 
spadkodawca przeznaczył dla żony Felicji S., która miała też za-
decydować o rzeczach spadkodawcy, pozostawionych w miesz-
kaniu. Dewizy zdeponowane na rachunkach bankowych w NBP 
oraz PKO spadkodawca przekazał żonie, a na wypadek ich wspól-
nej śmierci powyższe dewizy miały być rozdysponowane przez 
radę rodzinną. 10 000 DM, które pożyczył wcześniej synowi 
Andrzejowi, przeznaczył dla wnuka Pawła S. wraz z czterema zło-
tymi monetami dolarowymi, zbiorem znaczków pocztowych oraz 
księgozbiorem. Według oświadczenia spadkodawcy działka po-
łożona w K., stanowiąca własność jego żony, miała być przepi-
sana na rzecz Majki S.” (stan faktyczny z uzasadnienia post. SN 
z 23.01.2008 r., V CSK 378/07, Legalis). Sąd Najwyższy nie miał wąt-
pliwości, iż zastosowanie w powyższym wypadku ma art. 961 KC.

Jak słusznie zauważa F. Zoll: „raczej powszechne jest nieroz-
różnianie wskazanych instytucji [zapisu i powołania do dziedzi-
czenia – przyp. J.B.]. Stosunkowo wyrafinowana jurydycznie (gdy 
patrzy się z poziomu postrzegania osoby bez jakiegokolwiek prawni-
czego przygotowania) instytucja zapisu jest w takiej postaci nieznana, 
podobnie jak niezrozumiałe jest to, że przedmiotem dziedziczenia 
jest cały majątek spadkowy, a nie poszczególne przedmioty wcho-
dzące w skład spadku. (…) Domniemanie zawarte w art. 961 [KC 
– przyp. J.B.] jest wynikiem (…) uwzględnienia przez ustawodawcę 
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istniejącego stanu świadomości prawnej w społeczeństwie” (S. Wójcik, 
F. Zoll, System, s. 392). 

Wątpliwości co do treści testamentu mogą powstać w sytuacji, 
gdy jego sformułowania nie są precyzyjne. Dotyczy to rozporzą-
dzeń testamentowych, w których spadkodawca określa swoją wolę 
na tyle niejasno, że nie jest wiadomo, czy mamy do czynienia z usta-
nowieniem spadkobiercy, czy z zapisem. Może to zdarzać się np. w sy-
tuacji, gdy spadkobierca używa słowa „zapisuję”, mając na myśli 
ustanowienie spadkobiercy. Konwencje słowne nie ułatwiają zada-
nia przy interpretacji testamentu. Potoczne zwroty, chociażby: „za-
pisuję spadek swojemu synowi” czy „przeznaczam spadek w postaci 
domu mojego”, „zapisuję moje mieszkanie córce”, są powszechnie 
akceptowane i stosowane, ale sprawiają ogromne trudności w usta-
leniu, jaka była rzeczywista wola testatora. 

Użycie sformułowania „zapisuję” nie będzie mylące, gdy użyte 
zostanie w odniesieniu do całości lub części spadku. Jeżeli spadko-
dawca sformułuje swą wolę np. w ten sposób: „cały swój majątek 
zapisuję swojemu synowi Janowi”, nie będzie żadnych wątpliwości 
co do tego, że mamy do czynienia z powołaniem spadkobiercy. Po-
dobnie, jeżeli jego wola będzie dotyczyła kilku osób, np.: „majątek mój 
zapisuję synom swoim po równej części”, nie będzie wątpliwości co 
do tego, iż mamy do czynienia z powołaniem dwóch spadkobierców.

Wątpliwości pojawić się mogą w sytuacji, gdy mamy do czy-
nienia z treścią testamentu przypominającą zapis (obecnie po 
wprowadzeniu do polskiego prawa zapisu windykacyjnego, dla od-
różnienia nazywany zapisem zwykłym). Zgodnie z art. 968 § 1 i 2 KC 
spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać 
spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia okreś-
lonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis 
zwykły) lub obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy 
zapis).

Zapis zwykły zgodnie z art. 968 KC jest rozrządzeniem testa-
mentowym na wypadek śmierci, poprzez które spadkodawca może 
zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do speł-
nienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej 
osoby (zapis zwykły) (szerzej zob. E. Niezbecka, Zapis, Lublin 1990; 
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Definicja zapisu 
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tejże, Komentarz, s. 140–141; J. Kremis, Komentarz, s. 1643–1646). 
Ze względu na to, że prawo polskie nie pozwala na rozdysponowa-
nie majątkiem na wypadek śmierci w drodze tzw. testamentu dzia-
łowego, czyli „czynności prawnej, w której testator wpływa na 
dokonanie działu spadku” [J. Woźniczka, Skuteczność realizacji ostat-
niej woli spadkodawcy w zakresie rozporządzenia poszczególnymi 
przedmiotami wchodzącymi w skład jego majątku – analiza stanu 
prawnego po wejściu w życie ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, 
poz. 458), Rej. 2012, Nr 7–8, s. 169], instytucja zapisu pozwala na 
przekazanie określonych praw lub rzeczy danej osobie. Na skutek 
ustanowienia zapisu zwykłego pomiędzy obciążonym zapisem a za-
pisobiercą powstaje zobowiązaniowy stosunek prawny, gdzie ob-
ciążony zapisem jest zobowiązany do zrealizowania świadczenia 
będącego przedmiotem zapisu zwykłego, a zapisobierca jest upraw-
niony do odebrania tego świadczenia. Zapisobierca nie uzyskuje 
statusu spadkobiercy, tj. nie następuje sukcesja uniwersalna, nie sta-
je się podmiotem praw i obowiązków należących do spadku po 
zmarłym. 

W sytuacji, gdy w drodze wykładni testamentu uznamy, iż 
mamy do czynienia z zapisem, a nie powołaniem do spadku na 
podstawie art. 961 KC, wówczas mają zastosowanie ogólne reguły 
dziedziczenia. Tak w pełni słuszne postanowienie SN z 19.8.2009 r. 
(III CSK 7/09, OSG 2010, Nr 10, poz. 71, s. 16): „W wypadku, gdy 
spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie jedynie 
poszczególne przedmioty majątkowe i przedmioty te nie wyczerpują 
prawie całego spadku do jego dziedziczenia powołani są spadko-
biercy ustawowi, którzy jedynie zobowiązani są do wydania zapisu 
osobie wskazanej w testamencie”.

Praktyka dowodzi, że art. 961 KC, pozornie wyrażający prostą 
zasadę, jest stosowany niejednokrotnie błędnie. Pomimo wyjścia 
od, zdaje się oczywistego, założenia, że stanowi on konkretną regułę 
interpretacyjną, która znajdzie zastosowanie dopiero wówczas, gdy 
po przeprowadzeniu wykładni w oparciu o ogólne zasady, nie da się 
jednoznacznie ustalić, jaki charakter miały poszczególne rozrzą-
dzenia spadkodawcy, nie można usunąć pojawiających się często 
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trudności w interpretacji. P. Księżak i K. Szymura (Glosa do post. SN 
z 1.12.2011 r., I CSK 419/10, PS 2013, Nr 3, s. 118) podają dwa 
trafne przykłady uzmysławiające istotę problemu.

Przykłady 
1.  „Spadkodawca sporządził testament w formie aktu notarialnego, 

w którym ustanowił szereg zapisów windykacyjnych wyczerpujących 
prawie cały jego majątek. Czy znajdzie zastosowanie art. 961 KC 
i w konsekwencji należy uznać, że mamy do czynienia z powołaniem 
spadkobierców?”. Wyczerpanie prawie całego majątku w postaci 
zapisów bardzo często jest uznawane automatycznie za prze-
słankę zastosowania art. 961 KC. Należy jednak zachować odpo-
wiednią sekwencję działania – najpierw odnieść się do samej 
treści testamentu i ustalić, czy wola spadkodawcy jest niejedno-
znaczna, a dopiero następnie posiłkować się konkretnymi regułami 
interpretacyjnymi. W powyższym przykładzie, który abstrahuje już od 
oceny konkretnych sformułowań testamentowych, spadkodawca 
jednoznacznie ustanowił zapis windykacyjny, a zatem, w braku 
wątpliwości co do rozumienia takiego rozrządzenia, art. 961 KC 
w żadnym wypadku nie może mieć zastosowania. 

2.  Kolejny przykład powyższych autorów: „w testamencie własno-
ręcznym spadkodawca przeznaczył synowi swoje mieszkanie 
(wyczerpujące prawie cały spadek), a przyjacielowi książkę (bez 
wartości kolekcjonerskiej). Jaki będzie rezultat wykładni? Czy 
syna i przyjaciela należy uznać za spadkobierców w częściach 
odpowiadających wartości mieszkania i książki (np. 19999/20000 
i 1/20000)?”. Podobnie jak w powyższej sytuacji, tutaj również na-
leży w pierwszej kolejności przeprowadzić wykładnię testamentu 
w oparciu o zasady ogólne. Jak wskazują P. Księżak i K. Szmura: 
„jeżeli spadkodawca przeznaczył („zapisał”, „dał”, „darował” – 
język testamentów własnoręcznych jest tu różnorodny, zazwyczaj 
potoczny) jednej osobie mieszkanie, samochód i oszczędności, 
a drugiej książkę, to wykładnia testamentu według reguł z art. 948 KC 
pozwala już jednoznacznie stwierdzić, że ta pierwsza osoba 
jest spadkobiercą całego spadku, a druga zapisobiercą zwykłym 
książki”.

Nieprawidłowe stosowanie art. 961 KC wynika najczęściej z nie-
właściwego uznania przesłanki wyczerpania prawie całego ma-
jątku poprzez rozrządzenia spadkodawcy, jako decydującej dla 
zastosowania mechanizmu przewidzianego wyłącznie dla rozstrzy-

Przesłanki 
zastosowania  
art. 961 KC
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gnięcia sytuacji, w których pojawiają się wątpliwości co do oceny 
poczynionych przez spadkodawcę dyspozycji. Najistotniejsza jest 
przesłanka istnienia wątpliwości w interpretacji woli testatora, 
dopiero w drugiej kolejności istotna jest przesłanka wyczerpywania 
prawie całego spadku.

Przykłady z orzecznictwa
1. Stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 16.6.1998 r., I CKN 
743/97, Legalis
Spadkodawca w testamencie nie powołał spadkobiercy, a jedynie 
poczynił zapisy na rzecz określonych osób. Sąd po przeprowadze-
niu analizy treści testamentu własnoręcznego spadkodawcy w świetle 
wymogów przewidzianych w przepisach art. 961, 959 i 968 KC, uznał, 
iż spadkodawca na rzecz osób wymienionych w testamencie poczy-
nił zapisy, natomiast osób tych nie uczynił swoimi spadkobiercami. 
Spadek więc nabyły na podstawie ustawy dzieci: Włodzimierz P., Ju-
liusz P., Stanisław P. i Augustyna B. w 1/4 części każde z nich oraz że 
wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne z mocy ustawy 
dziedziczą synowie spadkodawcy po 1/3 części. Uczestniczka po-
stępowania zarzuciła jednak, że zapisobiercy powinni być uznani za 
spadkobierców, ze względu na to, że spadkodawca rozdysponował 
prawie cały majątek spadkowy, a więc zastosowanie powinien mieć 
art. 961 KC. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził, iż „jak wynika z tekstu te-
stamentu z 8.8.1992 r., spadkodawca swoim rozrządzeniem objął 
walory majątkowe, które w chwili sporządzania testamentu nie ist-
niały, a miały powstać dopiero po śmierci testatora i to ze sprzedaży 
przedmiotów majątkowych bezspornie do spadkodawcy należących, 
którymi to jednak przedmiotami tenże nie rozporządził. W tej sytuacji 
wola spadkodawcy przysporzenia określonym osobom korzyści 
majątkowych była jednoznacznie czytelna jako wola ustanowienia 
na rzecz tych osób zapisów. Nieistniejące w czasie sporządzania 
testamentu ani niemające nigdy z woli spadkodawcy stać się spad-
kiem, sumy pieniężne nie mogły być bowiem traktowane jako „przed-
mioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek” w rozumieniu 
art. 961 KC. Sumy te nie mogły świadczyć o powołaniu spadkobier-
ców również dlatego, że stosownie do treści art. 961 zd. 2 KC mu-
siałyby one wówczas stanowić podstawę określenia ułamkowych 
części, w jakich wskazane w testamencie osoby miałyby być powo-
łane do całego spadku. Ułamki te w sumie oczywiście musiałyby
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dawać jedność, wobec czego nie mogłaby pozostawać jeszcze 
jakaś reszta ponad swą jedność, czyli ponad całość spadku. Tym-
czasem – jak to wynika z końcowej części tekstu testamentu – wolą 
spadkodawcy było, aby po sprzedaży jego nieruchomości i po po-
dzieleniu między osoby wskazane uzyskanej z tego tytułu kwoty po-
została jeszcze jakaś reszta, która miała zostać przeznaczona dla 
najbiedniejszych”.

W sytuacjach wypełniających hipotezę normy zawartej w art. 961 KC 
należy każdorazowo analizować, czy wola spadkodawcy została 
wyrażona w sposób jednoznaczny. Jeżeli nie budzi jakichkolwiek 
wątpliwości fakt, że spadkodawca miał zamiar rozrządzić swoim 
majątkiem w drodze zapisu, wówczas, pomimo spełnienia prze-
słanki wyczerpania rozrządzeniami prawie całego majątku spadko-
wego, nie można automatycznie zastosować dyspozycji zawartej 
w art. 961 KC.

2. Stan faktyczny z uzasadnienia uchw. SN z 16.9.1993 r., III CZP 
122/93, Wok. 1994, Nr 1, poz.1
Testamentem notarialnym spadkodawczyni rozporządziła na rzecz 
syna działką, która w czasie sporządzania przez spadkodawczynię 
testamentu stanowiła jedyny jej majątek. Działka ta nie wyczerpuje 
prawie całego spadku, albowiem w skład tego spadku wchodzi jesz-
cze odrębna własność lokalu – mieszkanie znajdujące się w War-
szawie, o wartości zbliżonej do wartości działki. Testament ten nie 
zawierał powołania spadkobiercy, a jedynie ww. zapis. 

Sąd Najwyższy w tej sprawie, obok odpowiedzi na pytanie prawne 
dotyczące momentu oceny majątku spadkodawcy dla ustalenia, czy 
rozrządzenia wyczerpują cały spadek (na które odpowiedział, wska-
zując jako wiążącą dla oceny chwilę sporządzenia testamentu, chyba 
że z jego treści wynika co innego), odniósł się także do zagadnienia 
wątpliwości dotyczących zakwalifikowania dokonanych rozporzą-
dzeń. Sąd Najwyższy wskazał, że art. 961 KC „jak expressis verbis 
(…) stanowi – wchodzi w grę tylko »w razie wątpliwości« określonej 
przez jego hipotezę. W [przedmiotowej – przyp. J.B.] sprawie, te-
stament notarialny sporządzony przez spadkodawczynię w dniu 
19.1.1982 r. zawiera sformułowanie »stawająca ... zapisuje na rzecz 
swojego syna...« (a nie »powołuje do spadku...«, »ustanawia spad-
kobiercą« itp.), a ponadto w trzecim akapicie osobę, której należy 
wydawać wypisy aktu notarialnego zawierającego testament, 
określa mianem »zapisobierca«”. Takie sformułowanie jednoznacz-
nie wskazuje na wolę spadkodawczyni udzielenia jedynie zapisu, 
co wyklucza zastosowanie art. 961 KC.
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3. Stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 1.12.2011 r., I CSK 
419/10, Legalis
Spadkobierczyni przekazała mieszkanie całkowicie wyposażone, 
wraz z meblami, obrazami, opiekunce Irenie W., która była tam za-
meldowana i tam mieszkała. Podała także listę osób, które chciała 
obdarzyć pieniędzmi. Sąd Rejonowy stwierdził dziedziczenie na 
podstawie testamentu na rzecz wnioskodawczyni i uczestników po-
stępowania, kierując się dyrektywą interpretacyjną zdania drugiego 
art. 961 KC, określił przypadające wnioskodawczyni i uczestnikom 
części ułamkowe na podstawie stosunku wartości przeznaczonego 
im majątku spadkowego. Takiemu rozstrzygnięciu jedna z powoła-
nych do spadku zarzucała naruszenie art. 961 KC i nieprawidłowe 
powołanie wszystkich wskazanych w testamencie osób jako spad-
kobierców w częściach ułamkowych.

Sąd Najwyższy w takim stanie faktycznym zasadnie wskazał, że 
sformułowania testamentowe budzą wątpliwości co do charakteru 
dokonanych przez spadkobierczynię rozrządzeń, a więc zastosowa-
nie ma art. 961 KC. Sąd Najwyższy stwierdził, iż w sytuacji „gdy te-
stament może być tłumaczony zarówno jako powołanie do spadku, 
jak i jako uczynienie zapisu, co ma miejsce w sprawie, znajduje za-
stosowanie dyrektywa zdania drugiego art. 961 KC. Ma ona bowiem 
na celu usunięcie wątpliwości w sytuacji, gdy spadkodawca wpraw-
dzie dokonał rozrządzeń, ale jednocześnie nie określił jednoznacznie 
ich charakteru. Zgodnie z powyższą dyrektywą, jeżeli spadkodawca 
oznaczył w testamencie kilka osób i każdej z nich przeznaczył po-
szczególne prawa majątkowe, które razem wziąwszy wyczerpują 
cały lub prawie cały spadek, a tekst testamentu nasuwa wątpliwości 
co do tego, czy spadkodawca chciał osoby te powołać do spadku, 
czy też uczynić je zapisobiercami, to poczytuje się je za spadkobier-
ców powołanych do całego spadku w częściach ułamkowych, od-
powiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im praw. (…) 
Udziały wyrażają się ułamkami, w których licznik odpowiada war-
tości tych praw przeznaczonych każdemu z nich, a mianownik sumę 
liczników”.

5. Zapis windykacyjny w kontekście 
art. 961 KC 

Zapis windykacyjny wprowadzony został do polskiego po-
rządku prawnego ustawą z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458). 

Instytucja zapisu 
windykacyjnego


