
Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Po śmierci bliskiej osoby należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Od roku 
2007 można to zrobić w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) lub przed notariuszem  
(Akt Poświadczenia Dziedziczenia).

Notarialne poświadczenie dziedziczenia odbywa się poprzez jednoczesne stawienie się 
wszystkich spadkobierców w kancelarii dowolnie wybranego notariusza na terenie Polski  
i ich zgodne oświadczenie, że chcą przed notariuszem poświadczyć dziedziczenie  
po osobie zmarłej.
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Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Notariusz sporządzi Akt Poświadczenia Dziedziczenia tylko wówczas, gdy nie ma wątp-
liwości co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. Jeżeli istnieje w tym zakresie 
spór lub niejasność, sprawa trafi do sądu.

Dokumenty niezbędne do wydania APD:
• odpis aktu zgonu spadkodawcy;
• dokument, z którego wynika numer PESEL spadkodawcy
(np. zaświadczenie z wydziału meldunkowego);
• odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy 
(mężczyźni i kobiety niezamężne – akt urodzenia, kobiety zamężne – dodatkowo 
akt małżeństwa);
• inne dokumenty, np. odpis księgi wieczystej.

Spadkobiercy zobowiązani są do przedstawienia notariuszowi testamentu spadkodawcy, 
jeśli takowy posiadają. W innym przypadku możliwe jest zlecenie notariuszowi poszukiwa-
nia dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Jeśli wszystkie zainteresowane osoby, których krąg ustali notariusz, są zgodne co do wy-
dania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, notariusz sporządzi protokół dziedziczenia  
w formie aktu notarialnego. W protokole notariusz odbiera od osób zainteresowanych 
oświadczenia, na podstawie których możliwe będzie ustalenie, komu i w jakich udziałach 
przypada spadek.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz przygotuje Akt Poświadczenia Dziedziczenia,  
w którym poświadcza, kto i w jakich udziałach nabył spadek po osobie zmarłej.  
Niezwłocznie po sporządzeniu zostaje on zarejestrowany Rejestrze Spadkowym. Zare- 
jestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia stanowi dokument potwierdzający prawa  
spadkobierców do spadku i wywiera takie same skutki jak prawomocne postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Od 17 sierpnia 2015 r. obowiązuje Europejskie Rozporządzenie Spadkowe, w myśl którego  
w razie śmierci Polaka, który pozostawił spadek zarówno w Polsce, jak i zagranicą, 
sprawę spadkową można rozstrzygnąć w polskiej kancelarii notarialnej w taki sposób, 
aby uporządkować dziedziczenie w Polsce i jednocześnie odnieść się do zagranicznej 
masy spadkowej. 

Służy temu tzw. Europejskie Poświadczenie Spadkowe – dokument potwierdzający, że osoba  
w nim wymieniona posiada określone w dokumencie prawa do spadku. 
Europejskie Rozporządzenie Spadkowe obowiązuje niemal w całej Unii Europejskiej,  
z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Danii oraz Irlandii.
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