
Pozew o zachowek 
 

(Miejscowość), dnia ............................... 
 
Opłata sądowa (5% żądanej kwoty) 
Wartość przedmiotu sporu (żądana kwota) 
 

Sąd Rejonowy w …….. 
(właściwy ze względu miejsce  
zamieszkania pozwanego) 

 
Powód: 
……………………………… 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) 
 
Pozwany: 
……………………………… 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest 
znany) 
 

 
POZEW O ZACHOWEK 

Wnoszę o: 
1. zasądzenie od pozwanego ………………………….(imię i nazwisko) na rzecz powoda 
……………………….. (imię i nazwisko) kwoty ………………………… (wskazać kwotę ) zł 
z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, 
 
2. zasądzenie od pozwanego …………………………… (imię i nazwisko) na rzecz powoda 
………………………………….. (imię i nazwisko) kosztów procesu, 
 
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda, 
 
4. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej 
wykonalności, w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 
 

UZASADNIENIE 
 
Spadkodawca …………………………………… (wskazać imię i nazwisko spadkodawcy), 
ostatnio stale zamieszkały w …………………………………. (wskazać ostatnie miejsce 
zamieszkania spadkodawcy), zmarł dnia ………………………….. (wskazać datę śmierci 
spadkodawcy). 



Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego …………………….. 
(wskazać dane sądu) z dnia …………………………. (wskazać dzień wydania 
postanowienia), ustalono, że spadek po ww. spadkodawcy nabywa w całości na 
podstawie testamentu …………………………….. (wskazać imię i nazwisko pozwanego). 
 
dowód: 
- odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/odpis aktu poświadczenia 
dziedziczenia, 
 
W przypadku braku testamentu spadek po zmarłym …………………………………… 
(wskazać imię i nazwisko spadkodawcy), przypadłby w całości powodowi jako 
jedynemu spadkodawcy ustawowemu.  
 
dowód: 
- odpis aktu urodzenia powoda, 
 
Spadkodawca pozostawił następujące składniki majątku 
………………………………..(wymienić składniki majątku wchodzące w skład masy 
spadkowej). Tytułem zachowku należy się powodowi 
………………………………..(wskazać mię i nazwisko powoda) połowa wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, tj. kwota 
………………………………… (wskazać wysokość żądanej kwoty). 
 
dowód: 
- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej, 
 
Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że ……………………………………….(należy 
wskazać czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to 
dlaczego). 
 
Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu. 
 

 
………………………………. 
podpis własnoręczny 

 
Załączniki: 
- odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/aktu poświadczenia 
dziedziczenia, 
-  odpis aktu urodzenia powoda, 
- dokumenty potwierdzające składniki masy spadkowej, 
- odpis pozwu. 


