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Szanowny Panie Ministrze, 

Dziękując za przesłanie pismem z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt: GMS-WP-173-199/14) do 
zaopiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pragnę przedstawić następujące stanowisko 
Kasy Krajowej. 

W art. 5 projektu ustawy, przewidującym zmiany do ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, w pkt 1 przewiduje się dodanie art. 115a w następującym brzmieniu: 

"Art. 115a. 1. Jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu spadku lub spisie inwentarza wydane zostało z 
urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, sąd postanawia o 
ściągnięciu tych kosztów także z majątku spadkowego. 
2. W celuzaspokojenia należności z tytułu kosztów sądowych sąd może pobrać odpewiednią sumę z 
pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego lub z rachunku bankowego. Sąd może 
również zarządzić sprzedaż odpowiedniej części majątku spadkowego, oznaczając przy tym sposób 
sprzedaży. Dokonanie sprzedaży zleca się komornikowi."; 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych celem kas jest m.in. gromadzenie środków pieniężnych swoich 
członków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych, do których stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach 
pieniężnych (art. 3 ust. 2 ustawy o SKOK). 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, rachunki osób fizycznych mogą być prowadzone 
zarówno przez banki jak i przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, przy czym zgodnie z 
przepisem art. 732 ustawy - Kodeks cywilny przepisy o umowie rachunku bankowego stosuje się 
odpowiednio również do rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo

kredytowe. Jednakże w wielu obowiązujących aktach prawnych ustawodawca zdecydował się na 
wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy rachunkiem w banku a rachunkiem w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jednym z takich przykładów może być przepis art. 130 ust.2 pkt 2 
lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
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(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.) zgodnie z którym świadczenia wypłaca się osobom 
uprawnionym na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, inny niż rachunek płatniczy( ... ). Podobnie ustawa z 
dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.) w art. 12c 
stanowi, że rentę socjalną wypłaca się osobie uprawnionej za pośrednictwem osoby prawnej 
prowadzącej działalność w zakresie doręczania świadczeń albo, na wniosek osoby uprawnionej, na jej 
rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

Mając na względzie powyższe Kasa Krajowa przedkłada następującą propozycję zmiany brzmienia 
ust. 2 w dodawanym art. llSa ustawy o kosztach sądowych. 

112. W celu zaspokojenia należności z tytułu kosztów sądowych sąd może pobrać odpowiednią sumę z 
pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego, z rachunku bankowego lub z rachunku 
prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Sąd może również zarządzić 
sprzedaż odpowiedniej części majątku spadkowego, oznaczając przy tym sposób sprzedaży. 

Dokonanie sprzedaży zleca się komornikowi."; 

Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się ze zrozumieniem i przychylnością 
Izby w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Chciałbym jednocześnie zapewnić o gotowości Kasy 
Krajowej, jako instytucji ustawowo upoważnionej do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych 
dotyczących działalności kas, do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy mogącej się przyczynić do 
zapewnienia spójności projektowanych rozwiązań legislacyjnych z regulacjami dotyczącymi 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Łączę wyrazy szacunku, 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 3 września 2014 r., nr GMS-WP-173-195/14, 

dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przekazanego do 

zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 

czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), 

uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Podstawowym założeniem przedłożonego do zaopiniowania projektu ustawy 

jest eliminacja z systemu prawa cywilnego fikcji prawnej związanej z prostym 

przyjęciem spadku, a więc odrzucenie ugruntowanej w polskim prawie zasady 

wyrażonej w art. l O 15 § 2 zdanie l k. c., zgodnie z którą niezłożenie przez 

spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednoznaczne 

z prostym przyjęciem spadku, czego podstawową konsekwencją jest nieograniczona 

odpowiedzialność za długi spadkowe. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie 

zasady ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe będącej konsekwencją 

wprowadzenia reguły, iż podstawowym sposobem dziedziczenia w sytuacji braku 

oświadczenia spadkobiercy będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Zmiana powyższa ma charakter rewolucyjny w obrębie prawa spadkowego i należy 

mieć nadzieję, że jest wynikiem pogłębionej oceny stosunków społecznych, nie zaś 

reakcją na repulsywne reakcje społeczne związane z incydentalnymi wypadkami 
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szczególnie trudnych następstw prostego przyjęcia spadku, które mogłyby zostać 

rozwiązane przy zastosowaniu klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego. 

Należy mieć na uwadze, że obowiązujący obecnie model spadkobrania w jego aspekcie 

tzw. "milczącego" przyjęcia spadku ma swoje istotne zalety. System ten cechuje 

bowiem prostota i funkcjonalność oraz brak konieczności ponoszenia szczególnych, 

dodatkowych kosztów sukcesji. Tymczasem, co projektodawcy zdają się wszak 

zauważać, wprowadzenie systemu dziedziczenia, w którym zasadą będzie ograniczona 

odpowiedzialność spadkobierców, skoro milczące przyjęcie spadku oznaczać będzie 

wyłącznie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, aktualizuje kwestię 

kosztów związanych ze spisem inwentarza. W obecnym stanie prawnym spis 

inwentarza jest tym elementem, który często decyduje o prostym przyjęciu spadku, 

nawet w wypadku, gdy wiadome jest, że majątek spadkowy obciążony jest istotnymi 

długami, gdyż koszty związane ze spisem są znacznym obciążeniem dla 

spadkobierców. Stąd też projektodawcy decydują się na wprowadzenie nowej 

instytucji, a mianowicie wykazu inwentarza, który w założeniu ma w jakimś stopniu 

substytuować spis inwentarza. Co jednak istotne i oczywiste zarazem instytucja ta nie 

wyłączy możliwości przeprowadzenia spisu inwentarza- zgodnie z projektem wniosek 

taki będzie mógł złożyć m.in. wierzyciel, który posiada pisemny dowód należności 

przeciwko spadkodawcy, niezależnie od tego, czy sporządzono wykaz inwentarza oraz 

niezależnie, czy sporządzony wykaz inwentarza jest rzetelny. Innymi słowy wierzyciel 

nie będzie musiał chociażby uprawdopodobnić nierzetelności przedłożonego przez 

spadkodawcę wykazu inwentarza. Z uwagi jednak na okoliczność, że koszty spisu 

inwentarza pokrywa co do zasady wnioskodawca, należy przypuszczać, iż osoby 

uprawnione do złożenia takiego wniosku będą z niego korzystać z odpowiednim 

umiarem. Należy jednak zauważyć, że powyższa zasada zna wyjątki. Zgodnie z§ 5 ust. 

l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia l października 1991 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu 

inwentarza (Dz. U. z 1991 r., Nr 92, poz. 411) jeżeli postanowienie o sporządzeniu 

spisu inwentarza zostało wydane z urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku 

uiszczenia kosztów sądowych (przykładowo zwolnionej z kosztów), sąd postanawia 
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ściągnięcie tych kosztów z majątku spadkowego. Tym samym w pewnych sytuacjach 

projektowany sposób przyjęcia spadku może okazać się niezwykle kosztowny dla 

spadkobiercy, chociażby w sytuacji, gdy wniosek o spis inwentarza złoży wierzyciel 

zwolniony od kosztów postępowania. Warto również zwrócić uwagę, że sporządzenie 

wykazu inwentarza zostało zaprojektowane jako czynność nieobligatoryjna, co może 

istotnie_ osłabiać możliwość zaspokojenia się wierzycieli z masy spadkowej, jak 

również generować znaczące koszty po ich stronie związane z koniecznością 

sporządzenia spisu inwentarza, w sytuacji pasywności spadkobierców w zakresie 

sporządzenia wykazu inwentarza. Powyższe rozwiązanie (fakultatywność instytucji 

wykazu inwentarza) może zatem w bezpośredni sposób podwyższać koszty 

dochodzenia wymagalnych wierzytelności, a w konsekwencji prowadzić do podrożenia 

kredytu i pożyczki, a więc podstawowych instrumentów finansowych gospodarki 

wolnorynkowej. 

Dla oceny wskazanego modelu, który z uwagi na projektowanąnormę art. 1015 

§ 2 k.c., będzie najbardziej powszechnym sposobem spadkobrania, decydujące 

znaczenie ma zatem ocena kosztów, jakie związane są z jego wdrożeniem. Należy przy 

tym zauważyć, że zostały one istotnie zredukowane (przynajmniej dla spadkobierców) 

ze względu na instytucję wykazu inwentarza. Wprowadzenie jednak fakultatywności 

tej instytucji może utrudniać zaspokojenie roszczeń wierzycieli, i jak to wyżej 

podniesiono, wymuszać konieczność wnioskowania o sporządzenie spisu inwentarza, 

a co z tym związane pokrywania przez wierzycieli jego kosztów, przy braku 

jednoznacznych perspektyw skutecznego zaspokojenia swoich roszczeń. Powyższy 

model spadkobrania będzie zatem modelem łagodzącym rygoryzm obecnie 

obowiązującej zasady nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe w 

przypadku tzw. milczącego przyjęcia spadku, ale odbędzie się to jednak na drodze 

podniesienia kosztów egzekucji wierzytelności spadkowych, co w dalszej perspektywie 

czasowej może spowodowac podrożenie pieniądza. Wydaje się zatem, że 

wprowadzając ustawodawczą preferencję spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza, 

należałoby wprowadzić obligatoryjność instytucji wykazu inwentarza. 
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Nie można jednak nie wspomnieć o ważkich argumentach pragmatycznych 

przemawiających za omawianym projektem. Zwrócić bowiem należy uwagę, że 

współcześnie w polskim społeczeństwie coraz bardziej powszechne stają się różnego 

rodzaju instrumenty fmansowe, w tym zjawiskiem pospolitym stała się instytucja 

kredytu, często będącego poważnym zobowiązaniem fmansowym, o wysokości 

niekiedy przekraczającej wartość obejmowanego przez spadkodawców majątku. Tym 

samym upowszechnienie zasady ograniczonej odpowiedzialności spadkodawców coraz 

bardziej staje się wymogiem czasów. W tym kontekście można również zauważyć, że 

częstym zjawiskiem w obrocie prawnym jest odmowa udzielania przez instytucje 

fmansowe informacji niezbędnych dla podjęcia racjonalnej decyzji co do 

spadkobrania, jak i ewentualnie jego sposobu. Udzielenie informacji warunkowane jest 

bowiem okazaniem orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wydaje się zatem, że 

rezygnacja z obowiązującego w aktualnym stanie prawnym modelu odpowiedzialności 

nieograniczonej za długi spadkowe w przypadku milczącego przyjęcia spadku na rzecz 

upowszechnienia modelu zakładającego ograniczenie tej odpowiedzialności jest 

dobrym pomysłem legislacyjnym. Wymaga on jednak dopracowania w zakresie 

kosztów fmansowych, jakie związane są z przyjęciem tego systemu. Prawidłowe 

wypracowanie tych rozwiązań ma fundamentalne znaczenie dla projektowanych 

zmian, gdyż pozwoli uniknąć nieakceptowalnych społecznie 1 zapewne 

niezamierzonych przez projektodawców skutków fmansowych regulacji, w tym 

również tych, które stanowią pośrednią konsekwencję przyjęcia projektowanych zmian 

normatywnych. 

Andrzej Seremet 


