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Powołanie Zarządcy Spadku 

Syndyk powoła zarządcę spadku tylko w wyjątkowych sytuacjach. Muszą Państwo najpierw uzyskać 
powołanie od stanowego sądu ds. spadkowych w stanie, w którym mieszkał zmarły.    

Poszczególne stany mają swoje procedury, w ramach których osoby indywidualne  mogą ubiegać sie o 
powołanie zarządcy małego lub prostego majątku. Aby rozpocząć taki proces w Nowym Jorku, muszą 
Państwo złożyć wniosek o upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku (jeżeli zmarły nie 
zostawił testamentu), wniosek o zatwierdzenie wykonawcy woli testamentu (jeżeli zmarły zostawił 
testament) lub zaświadczenie o dobrowolnym ustaleniu zarządcy majątku spadkowego (jeżeli zmarły 
spełniał pewne kryteria).  Należy uiścić opłatę, aby rozpocząć wszystkie te postępowania majątkowe, 
ale w większości przypadków opłata ta jest dosyć niska. W Nowym Jorku, jeżeli wartość majątku jest 
mniejsza niż 10 tysięcy dolarów, zapłacą Państwo 45 dolarów aby rozpocząć postępowanie. Jeżeli 
wartość majątku jest mniejsza niż 30 tysięcy dolarów (lub 20 tysięcy jeżeli śmierć nastąpiła przed 1 
stycznia 2009), oraz jeżeli majątek nie posiada pewnych rodzajów posiadłości, mogą Państwo złożyć 
wniosek o dobrowolnym ustaleniu zarządcy majątku, aby zostać powołanym na zarządcę spadku 
zmarłego. Należy zauważyć, że VCF zaakceptuje upoważnienie ustanawiające dobrowolne ustalenie 
zarządcy w bardzo niewielu przypadkach. Takie upoważnienie ustanawiające dobrowolnego zarządcę 
spadku musi wyraźnie i jednoznacznie upoważniać do złożenia i rozpatrywania wniosku w VCF. 
Wnioskodawca będzie musiał sie dodatkowo ubiegać o upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę 
spadku lub zatwierdzenie wykonawcy woli testamentu, które pozwoli wnioskodawcy na przyjęcie 
odszkodowania od VCF po jego naliczeniu. Formularze, które są wymagane do rozpoczęcia 
postępowania w Nowym Jorku oraz dodatkowe informacje na temat rozpoczęcia postępowania 
spadkowego dostępne są na stronie internetowej: 
https://www.nycourts.gov/COURTS/nyc/surrogates/index.shtml 

Inne stany mają swoje własne procedury ustalenia majątku. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania 
zmarłego (adres stały) znajdowało się w stanie innym niż Nowy Jork, powinni Państwo zapoznać się z 
zasadami rozpoczęcia postępowania w sądzie spadkowym, które obowiązują w danym stanie.    

Czasem sądy wydają upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku z ograniczeniem. Na 
przykład, upoważnienie może zabraniać Państwu czynności ugodowych w związku z jakimkolwiek 

wnioskiem. Proszę stosować się do instrukcji znajdujących się tutaj, jeżeli otrzymali Państwo 

upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku z jakimikolwiek ograniczeniami.  

W niektórych przypadkach, jeżeli nie są Państwo w stanie rozpocząć postępowania sądowego 
ustanawiajacego zarządcę spadku, mogą Państwo poprosić Syndyka o powołanie w celach złożenia 
wniosku w VCF. W tym celu należy złożyć do VCF zaprzysiężone oświadczenie oraz dostarczyć 
poniższe dokumenty.  

I. Proszę przygotować pisemne oświadczenie, które wyjaśnia każdą z kwestii wymienionych poniżej 
oraz podaje powód wnioskowania do Syndyka o powołanie na zarządcę spadku:   

• Państwa imię i nazwisko oraz pokrewieństwo ze zmarłym  

• Powód dla którego nie mogli Państwo uzyskać powołania sądowego.  

• Czy zmarły miał testament, oraz:  
o Jeżeli zmarły miał testament, czy wiedzą Państwo czy ktoś inny nie został powołany 

wykonawcą testamentu zmarłego.  
o Jeżeli nie wiedzą Państwo, czy zmarły zostawił testament, czy przeprowadzono 

sumienne poszukiwanie testamentu, w tym przeszukiwanie skrytek bankowych, z 
których korzystał zmarły.  

• Czy przeszukali Państwo akta sądowe w odpowiedniej jurysdykcji, oraz:   

https://www.nycourts.gov/COURTS/nyc/surrogates/index.shtml
http://www.vcf.gov/pdf/InstructionsLOAwithLimitations.pdf
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o Czy po dokonaniu poszukiwań aktow sądowych w odpowiedniej jurysdykcji, ktoś inny 
został powołany lub złożył wniosek o powołanie na zarządcę spadku lub administratora 
majątku zmarłego.  

• Czy żyją osoby spokrewnione ze zmarłym wymienione poniżej (proszę podać imię i nazwisko 
oraz adres osoby):  
o Mąż/żona 
o Dzieci (proszę wymienić wszystkie, niepełnoletnie oraz dorosłe) 
o Potomstwo zmarłych wcześniej dzieci (należy wyszczegolnić dzieci z małżeństwa, spoza 

małżeństwa oraz adoptowane) 
o Dzieci zmarłego adoptowane przez osoby spokrewnione ze zmarłym 
o Matka/ojciec 
o Siostry lub bracia, rodzeństwo zupełne lub przyrodnie, oraz dzieci zmarłych wcześniej 

sióstr i braci.  
o Dziadek/Babcia 
o Ciocie i wujkowie oraz dzieci zmarłych wcześniej cioci i wujków (kuzyni pierwszego 

stopnia) 
o Dalszy kuzyn (dzieci kuzynów pierwszego stopnia) 

Oświadczenie musi zawierać następujące zaprzysiężone oświadczenie:  

• Jeżeli oświadczenie podpisane jest w Stanach Zjednoczonych, terytoriach zależnych, jego 
posiadłościach lub  wspólnotach, proszę dodać następujące zdanie: "Oświadczam pod 
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje są 
prawdziwe i poprawne. Podpisano w dniu [data podpisu]." 

• Jeżeli oświadczenie podpisane jest poza Stanami Zjednoczonymi, proszę dodać następujące 
zdanie:  "Oświadczam pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w 
ramach praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, że powyższe informacje są 
prawdziwe i poprawne. Podpisano w dniu [data podpisu]." 

Oświadczenie musi zawierać drukowane imię i nazwisko osoby składającej to oświadczenie oraz 
podpis.    

 
II. Proszę złożyć następujące dokumenty wraz z oświadczeniem: 

• Testament zmarłego, jeżeli istnieje  

• Dokumenty potwierdzające Państwa pokrewieństwo ze zmarłym: 
o Dla małżonka, kopia aktu ślubu lub wspólne zeznanie podatkowe  
o Dla dziecka, kopia aktu urodzenia dziecka lub zeznanie podatkowe zmarłego 
o Dla rodzica, kopia aktu urodzenia zmarłego 
o Dla brata lub siostry, kopia aktu urodzenia brata lub siostry oraz akt urodzenia zmarłego  

 


