


Szanowni Państwo,

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego zawsze bolesnym do-
świadczeniem, pełnym żalu, cierpienia, krzywdy, łez, buntu  
i rozpaczy. Bez względu na to, kogo się straciło - czy matkę, ojca, dziecko, siostrę, 
brata, męża czy żonę, niezależnie od okoliczności zgonu - strata mocno uderza  

w samo serce. Szczególnie gdy bliski odszedł nagle, w wyniku jakiegoś 
tragicznego zdarzenia. 

Życie  toczy się jednak dalej . Są i będą do załatwienia różne ważne sprawy o któ-
rych zazwyczaj nie ma się pojęcia, do których nie jest się przygotowanym, których  

nie jest się w stanie zrobić samemu.

Rozumiejąc to składamy na Państwa ręce poradnik , który pomoże poradzić  
sobie w tej nagłej i niespodziewanej sytuacji , w której   postawił Państwa los. 
Skupimy się w nim na niżej wymienionych  kwestiach , które pozwolą Pań-

stwu uregulować  kwestie prawne, finansowe, wszystko po to, aby   
w tym najcięższym okresie mogli Państwo w spokoju przeżywać żałobę  

a kwestie finansowe były odpowiednio zabezpieczone.



I. POSTĘPOWANIE KARNE

Jeżeli odpowiedzialnym za spowodowanie zdarzenia w którym zginął Pań-
stwa bliski jest osoba trzecia wówczas prowadzone jest postępowanie przy-
gotowawcze , którego gospodarzem jest właściwy organ Prokuratury, a 
czynności w sprawie wykonują policjanci i powołani biegli.

Efektem tego postępowania jest zazwyczaj skierowanie aktu oskarżenia do 
Sądu, który osądzi i wyda wyrok w sprawie.

Może jednak też dojść do umorzenia postępowania.
Państwo, jako osoby pokrzywdzone macie prawo do udziału w prowadzo-
nym postępowaniu oraz sprawie sądowej.
Bezpieczniej jednak i bardziej komfortowo dla Państwa będzie skorzystanie 
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, tym bardziej , że z takiej pomocy 
korzysta sprawca zdarzenia.

Od efektów tego postępowania zależy nie 
tylko Państwa poczucie sprawiedliwości, ale 
też w dużej mierze możliwość dochodzenia 
roszczeń cywilnoprawnych.

I. Postępowanie karne          3
II. Postępowanie spadkowe         4
III. Świadczenia z ZUS          5
IV. Dziedziczenie środków z II Filaru        6
V. Informacje o rachunkach bankowych    6
VI. Świadczenia odszkodowawcze        7
VII. Pomoc terapeutyczna                                8SP

IS
 TR

EŚ
CI

3



II. POSTĘPOWANIE SPADKOWE

a.  W pierwszej kolejności musimy uzyskać potwierdzenie nabycia spadku. 
W tym celu mamy do wyboru dwie drogi: 

• Stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd   
ostanowienie wydane przez sąd, które stwierdza jakie osoby są spad-
kobiercami – osobami uprawnionymi do otrzymania spadku po danej 
osobie. Postanowienie to wydawane jest w specjalnym trybie przewi-
dzianym przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Spadkobier-
cy składają w Wydziale Cywilnym właściwego dla wnioskodawcy Sądu 
Rodzinnego wniosek. Opłata sądowa od tego wniosku wynosi 55,00 

• Poświadczenie dziedziczenia wykonane u Notariusza  
Należy także pamiętać, że sporządzenie aktu jest możliwe jedynie w sy-
tuacji, w której wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobier-
cy ustawowi i testamentowi (jeżeli istnieje wiedza co do sporządzenia 
testamentu) stawią się w jednym momencie u notariusza (osobiście albo 
przez pełnomocników) i złożą zgodny wniosek o sporządzenie aktu – za-
równo co do jego sporządzenia (czy zgadzają się w ogóle na sporządzenie 
aktu), jak i co do jego treści (kto i w jakich częściach dziedziczy spadek). 

b. Urząd Skarbowy.  
Wszyscy spadkobiercy, którzy przyjęli spadek muszą  w terminie 6 mie-
sięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku lub od dnia potwierdzenia dziedziczenia przez notariusza 
złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym odpowiednią deklarację  SD-
Z2 – Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych . Jej 
niezłożenie w tym terminie może skutkować konsekwencjami finansowy-
mi.
c. Dział spadku.  

W przypadku porozumienia między spadkobiercami, podział majątku 
można uregulować umownie. W przypadku posiadania nierucho-

mości, konieczna będzie forma aktu notarialnego. W sytuacji braku 
porozumienia między stronami, koniecznym rozwiązaniem będzie 

droga postępowania sądowego. W takiej sytuacji to sąd ustala 
co wchodzi w skład spadku oraz zapoznaje się ze stanowiskami 

stron co do ich wniosków dotyczących podziału majątku.



III. ŚWIADCZENIA Z ZUS

d.  Renty rodzinne dla dzieci i współmałżonków 

• Rentę rodzinną mogą otrzymać członkowie rodziny oso-
by, która w momencie śmierci miała prawo do emery-
tury czy renty z tytułu niezdolności do pracy lub pobiera-
ła zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne.  

• Zgodnie z przepisami prawa, do pobrania renty rodzinnej uprawnione są: 

◊ dzieci osoby zmarłej, zarówno własne jak i drugiego małżonka czy 
przysposobione, prawo to trwa do ukończenia 16 roku życia lub do 25 
lat w przypadku kontynuowania nauki,

◊ wnuki i rodzeństwo, lub inne dzieci, którymi opiekował się zmarły 
przed osiągnięciem pełnoletniości,

◊ wdowa i wdowiec, w przypadku gdy do dnia śmierci małżonka pozo-
stawała z nim we wspólności małżeńskiej oraz jeżeli : ukończyła 50 lat 
lub jest niezdolna do pracy, wychowuje przynajmniej jedno z dzieci, 
wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłej 
osobie, które nie ukończyły 16 lat lub 18 w przypadku kontynuowania 
nauki,

◊ rodzice, mogą ubiegać się o rentę po zmarłych dzieciach, 
jeżeli osoba zmarła częściowo ich utrzymywała.  

• Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu śmierci na skutek wypadku 
przy pracy.  
 
Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pra-
cy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przy-
sługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy rencisty, 
który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. 
Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są: 

• małżonek – przy czym jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje mał-
żonkowi w przypadku orzeczonej separacji;

• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz 
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przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności 
wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny za-
stępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warun-
ki uzyskania renty rodzinnej;

• rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu 
śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodar-
stwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed 
śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało 
wyrokiem lub ugodą sadową prawo do alimentów z jego strony.

  
IV. DZIEDZICZENIE ŚRODKÓW Z II FILARU
 
Jeżeli osoba zmarła była członkiem otwartego funduszu emertytalnego to 
środki  zgromadzone przez nią  w OFE oraz na subkoncie w ZUS podlegają 
dziedziczeniu przez uposażone osoby lub w przypadku ich braku wchodzą 
do masy spadkowej. 
Dzieje się to  wg zasad  i w terminach ustalonych w Ustawie o organizji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych . Jeżeli zmarły pozostawał w związku 
małżeńskim i między małżonkami istniała wspólnota majątkowa to połowa 
zgromadzonych środków zostaje przekazana na rachunek współmałżonka. 
Przedmiotem dziedziczenia jest zatem druga połowa zgromadzonych środ-
ków.  
 Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić jest zgłoszenie śmierci członka fun-
duszu. Pisemną informację należy przesłać do PTE zarządzającego OFE wraz 
ze skróconym aktem zgonu - może być to oryginał dokumentu bądź jego po-
świadczona kopia. Możemy to uczynić w sposób tradycyjny bądź korzystając 
z adresu emailowego , a także faksu. 
 
IV. INFORMACJE O RACHUNKACH BANKOWYCH

Częstym problemem w sprawach spadkowych  
jest ustalenie tego czy zmarły posiadał rachunki  

w bankach lub SKOK-ach,  a jeżeli posiadał  
to w których.  



Rozwiązaniem tego problemu jest  funkcjonująca od 
1.07.2016 roku Centralna informacja o rachunkach, umożli-
wiająca dostęp do informacji m.in. o rachunkach osób zmar-
łych.
Dzięki temu  osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właści-
cielu rachunku aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich 
banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku 
lub SKOK-u działającym w Polsce. 
Przed wdrożeniem Centralnej informacji zapytanie o poszukiwany rachu-
nek musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzię-
ki Centralnej informacji istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym 
miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek.
Wnioskodawca, będący osobą, która uzyskała tytuł prawny do spadku po 
posiadaczu rachunku, musi wykazać swój tytuł prawny do spadku. 
Spadkobierca musi legitymować się prawomocnym postanowieniem Sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia 
dziedziczenia oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym doku-
mencie, np. w oparciu o dowód osobisty. 
W celu skorzystania z usługi wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł 
prawny do spadku po posiadaczu rachunku) może złożyć odpowiedni wnio-
sek w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK skieruje za-
pytanie do Centralnej informacji, a Centralna informacja skieruje zapytanie 
do wszystkich pozostałych banków i SKOK-ów. Otrzymana informacja zwrot-
na pozwoli na sporządzenie przez Centralną informację zbiorczej informa-
cji zawierającej: wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą 
rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy 
jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego 
rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym .
Usługa ta jest odpłatna, a jej koszt określony jest w tabeli prowizji danego 
banku lub SKOKu.
W celu otrzymania dodatkowych informacji dotyczących rachunku (np. jego 
rodzaju,  salda itp.),  wnioskodawca będzie musiał udać się do banku lub 
SKOK-u, w którym rachunek jest lub był prowadzony.
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V. ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wyniku zdarzenia zawinionego 
przez osobę trzecią (wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd me-
dyczne itp.) macie Państwo prawo do uzyskania świadczeń odszkodowaw-
czych od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z jego polisy OC.
Te świadczenia to :

• Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej
• Zwrot kosztów z tytułu:

◊ Transportu zwłok
◊ Organizacji pochówku i pogrzebu, zakupu odzieży żałobnej, posługi 

kapłańskiej
◊ Organizacji stypy
◊ Zakupu kwiatów i wiązanek
◊ Wykonania nagrobka  

UWAGA : Proszę pamiętać o fakturach i rachunkach dokumentujących 
te wydatki

• Zadośćuczynienia za krzywdę w związku ze stratą osoby najbliższej
• Renta

Świadczenia odszkodowawcze możecie Państwo także uzyskać z ubezpie-
czeń zmarłego oraz własnych, jeżeli takowe były wykupione ( ubezpieczenie 
na życie, ubezpieczenie NNW )

VI. POMOC TERAPEUTYCZNA

Powiedzenie, że „ czas leczy rany ” niestety nie działa.
Pomimo upływu czasu nie można uporać się z niewiarygodnym cierpieniem, 
niedowierzaniem,uczuciem opuszczenia i straty, krzywdy, wszechogarniają-
cym smutkiem, gniewem, wstydem, szukaniem sensu śmierci bliskiej osoby, 

obwinianiem się, zaprzeczaniem. Każdy w indywidualny sposób przecho-
dzi przez ten okres. Nic jednak nie pomaga.

Jak sobie pomóc w sytuacji śmierci kogoś bliskiego ?
Co zrobić, by mniej bolało serce?

By móc wrócić do równowagi życiowej, nie można odrzucać bólu 
straty, trzeba go przepracować. Trzeba przejść drogę od poczucia 

bezsilności, bólu, beznadziei do odnalezienia lekarstwa – uzdro-
wienia i odkrycia nowej rzeczywistości, nowej pamięci o osobie 

która zginęła i nowej perspektywie życia.



Dlatego warto sięgnąć po pomoc i chcieć z niej skorzystać !
Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod leczenia jest psychoterapia
W niektórych przypadkach zalecane jest wsparcie farmakologiczne .
Możemy pomóc Państwu w organizacji tej terapii.
Pomagając w tym zakresie współpracujemy m.in. ze  Stowarzyszeniem 
Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy 
„PRZEJŚCIE” z siedzibą w Zabawie k/Tarnowa, ul. bł. Karoliny Kózkówny 69
Głównym celem działania tego Stowarzyszenia  jest świadczenie szeroko 
pojętego wsparcia ofiarom wypadków drogowych i przestępstw oraz ich ro-
dzinom. 
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał jedyny w Polsce pomnik „Przejście” 
upamiętniający w sposób indywidualny ofiary wypadków drogowych, a 
także pełniący funkcję terapeutyczną. Na wewnętrznych ścianach tego po-
mnika znajdują się jednakowej wielkości krzyżyki upamiętniające konkretne 
osoby, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych. 
Cały czas istnieje możliwość upamiętnienia Państwa bliskiej osoby za pomo-
cą takiego właśnie krzyżyka.
Rodziny ofiar wypadków mogą złożyć przy pomniku krzyże z miejsc wypad-
ków, gdzie są one odpowiednio uszanowane i złożone w godnym miejscu.
To tutaj, w trzecią niedzielę listopada,  organizowane są coroczne ogólno-
krajowe obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.
W sąsiedztwie pomnika powstałą Aleja Pamięci Ofiar Wypadków Komuni-
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kacyjnych, gdzie obok drzew sadzonych każdego roku z okazji Światowego 
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych są wychodzące z ziemi krzyże, na 
których znajdują się informacje ile osób zostało zabitych i rannych w danym 
roku.
Stowarzyszenie prowadzi Księgę Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, przy 
której codziennie pali się świeca. Każdego 10 i 18 dnia miesiąca w Sanktu-
arium Bł. Karoliny trwa modlitwa za zmarłych zapisanych w księdze i ofiaro-
wana jest msza święta w ich intencji. Każdy z Państwa może przesłać do Sto-
warzyszenia przygotowaną kartę pamięci – opis życia i okoliczności śmierci 
oraz zdjęcie. Karta ta zostanie umieszczona w Księdze Pamięci.
Stowarzyszenie „Przejście”  organizuje cykliczne, prowadzone przez specja-
listów warsztaty psychoterapeutyczne  – rekolekcje dla osób potrzebujących 
wsparcia w radzeniu sobie z traumą powypadkową lub tragiczną śmiercią 
bliskich osób. Spotkania te od wielu lat gromadzą ludzi z całej Polski. 
Jedna z uczestniczek tych spotkań, pani Elżbieta, tak podsumowuje swój 
przyjazd do Zabawy: „Przyjechałam tutaj, aby upamiętnić na pomniku na-
szego syna, ale wyjeżdżałam już z poczuciem, że również zrobiłam coś dla 
siebie i dla męża.” 
Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia na stronach:   
www.przejscie.com      www.facebook.com/StowarzyszeniePrzejscie”

MOŻEMY I CHCEMY PAŃSTWU W TYM WSZYSTKIM POMÓC !

MEDITOR Kancelaria Odszkodowawcza 
oferuje Państwu kompleksową pomoc 
prawną, organizacyjną i finansową w sy-
tuacji w której się Państwo znaleźliście.

Oferujemy :
• bezpłatną ocenę i konsultację każdej szkody
• udział naszego prawnika na etapie postępowania prowadzonego 

przez policję i prokuraturę oraz w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
na sprawie karnej

• pomoc naszych prawników w rozwiązaniu problemów, jakie 
pojawiły się po wypadku i wymagają pomocy prawnej – w zakresie 

prawa rodzinnego, prawa pracy, podatkowego, spadkowego itp.
• prowadzenie przez naszych prawników sprawy cywilnej o 

uzyskanie należnych roszczeń finansowych - odszkodowanie, 



zadośćuczynienie, renta – zarówno na etapie postępowa-
nia przesądowego oraz na drodze sądowej

• pomoc w uzyskaniu dziedziczonych pieniędzy zgromadzo-
nych na rachunku w OFE oraz na subkoncie w ZUS

• pomoc w organizacji opieki psychologicznej i wsparcia terapeu-
tycznego

• pomoc przy organizacji leczenia
• niezbędną pomoc w zgromadzeniu wymaganej dokumentacji do-

wodowej
• wypłacenie zaliczki, która pozwoli na opłacenie wydatków związanych 

z wypadkiem i codziennym życiem do czasu uzyskania przez nas dla Pań-
stwa pieniędzy z polisy OC sprawcy wypadku

• możliwość pokrycia kosztów sądowych związanych ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową i procesem

• dostęp do naszego Internetowego Systemu Monitorowania Spraw, który 
pozwala na bieżący wgląd w tok prowadzonej przez nas sprawy

• nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a jedynym naszym wynagro-
dzeniem jest prowizja pobierana tylko od kwoty uzyskanych roszczeń. 
Nie pobieramy prowizji od uzyskanego zwrotu wszelkich kosztów le-
czenia oraz pogrzebu. Gwarantujemy przekazanie należnych Państwu 
świadczeń w terminie do 7 dni roboczych od wypłaty dokonanej przez 
zakład ubezpieczeń

• dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników gwa-
rantujemy uzyskanie maksymalnej, możliwej do uzyskania dla Państwa 
kwoty świadczeń

•  nie zawieramy ugody bez zgody naszego Klienta.

Prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem.
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