
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 października 2015 r. 

Poz. 1643 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 października 2015 r. 

w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku 

Na podstawie art. 639
 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia; 

2) zawartość protokołu ze spisu majątku ruchomego, w tym zakres danych osobowych zamieszczanych w protokole; 

3) szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających naruszeniu ruchomo-

ści przed ich spisaniem. 

§ 2. 1. O złożeniu do depozytu sądowego imiennej książeczki oszczędnościowej lub innych dokumentów potwierdza-

jących zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego albo rachunku termi-

nowej lokaty oszczędnościowej sąd zawiadamia właściwy oddział banku, podając numer książeczki lub innego dokumen-

tu, stan oszczędności oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku. 

2. Jeżeli istnieje domniemanie, że przedmiotem spadku są rzeczy o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, 

sąd, zlecając zabezpieczenie spadku, zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na 

miejsce położenia rzeczy. 

3. Jeżeli spisaniu podlegają rzeczy o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, komornik zawiadamia woje-

wódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia rzeczy. 

§ 3. 1. W protokole ze spisu majątku ruchomego w ramach zabezpieczenia spadku oraz spisu inwentarza zamieszcza 

się: 

1)  oznaczenie miejsca i czasu czynności; 

2) imiona i nazwiska osób biorących udział w czynności lub osób trzecich zgłaszających swoje prawa do rzeczy objętej 

spisem; 

3) zwięzły opis spisywanych rzeczy; 

4) sprawozdanie z przebiegu czynności; 

5) istotne dla sprawy oświadczenia osób biorących udział w czynności oraz oświadczenia  osób  trzecich zgłaszających 

swoje prawa do rzeczy objętej spisem; 

6) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 

1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 

1595, 1634 i 1635. 
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7)  podpisy wszystkich osób obecnych, ewentualnie przyczyny odmowy lub niemożności podpisania; 

8) podpis komornika. 

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. 

§ 4. 1. Komornik wykonujący postanowienie o zabezpieczeniu spadku może w szczególności dokonać opieczętowa-

nia ruchomości wchodzących w jego skład. 

2. Opieczętowania, jako niezbędnego środka tymczasowego zapobiegającego naruszeniu ruchomości przed ich spisa-

niem, komornik dokonuje, jeżeli napotyka przeszkody przy przystąpieniu do czynności zabezpieczenia spadku lub gdy 

odracza prowadzenie tych czynności. 

§ 5. 1. Nie podlegają opieczętowaniu: 

1)  rzeczy codziennego użytku niezbędne dla osób uprawnionych na mocy art. 923 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.
2)

) do pozostawania w mieszkaniu spadkodawcy; 

2) rzeczy, które ze względu na swe właściwości nie mogą być opieczętowane. 

2. Od opieczętowania mogą być wyłączone rzeczy, do których osoba trzecia zgłosiła i uprawdopodobniła swoje  

prawa. 

§ 6. Zdjęcia pieczęci dokonuje komornik, który je nałożył, z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej do objęcia 

rzeczy opieczętowanej w posiadanie. Przy ich zdjęciu mogą być obecne osoby, które mają prawo zgłosić wniosek 

o zabezpieczenie. Ze zdjęcia pieczęci sporządza się protokół. 

§ 7. 1. Zamkniętych paczek znalezionych przy dokonywaniu spisu nie otwiera się, tylko się je opieczętowuje, zazna-

czając w protokole stan opakowania. 

2. Papiery, dokumenty i przedmioty znikomej wartości nie wymagają szczegółowego opisania, lecz mogą być 

umieszczone łącznie w opieczętowanych opakowaniach. Nie dotyczy to testamentów oraz dokumentów mogących stano-

wić dowód uprawnień. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
3)

 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 

1311, 1357 i 1433. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. Nr 92, poz. 411), które 

utraciło moc z dniem wejścia w życie art. 2 pkt 12  ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. poz. 539). 




