
Sprawa o zachowek  - Informacje dostępne dla wszystkich 
 
Ewa Kulczyńska lat 43, od kilku lat opiekowała się swoim ojcem Piotrem. Ojciec wprawdzie był               
w pełni sił fizycznych, ale niestety stwierdzono u niego pierwsze objawy choroby Alzhaimera.            
Sytuacja była tym trudniejsza, że ojciec wcześniej miał już zaburzenia psychiczne. Nie stwierdzono             
choroby psychicznej, ale pozostawał pod opieką poradni zdrowia psychicznego.  
Matka Ewy, Jadwiga Kulczyńska z domu Marzec z niezrozumiałych dla niej przyczyn w jesieni życia               
postanowiła zakończyć swój związek z mężem Piotrem i wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania             
czteropokojowego przy ul. Wici 30.  
Matka zamieszkała w lokalu przy ul. Chopina. Lokal ten był własnością jej męża Piotra otrzymał je                
w darowiźnie od swoich rodziców jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Przeprowadzka          
odbyła się za jego zgodą..  
Rozstanie rodziców zbiegło się z osobistą tragedią Ewy. Jej mąż zginął w wypadku samochodowym              
i osierocił dwójkę dzieci, 12 letnią wówczas Magdę, i 5 letniego Tomasza. Ewa znalazła się w trudnej                
sytuacji. Wynajmowała z mężem i dziećmi duże 4 pokojowe mieszkania o powierzchni ponad 100 m2 
Rodzinę Ewy stać było na związane z tym wydatki. Jej mąż pracował w dużej korporacji i jego                 
zarobki były wysokie. Pozwalały żyć wygodnie. Ewa zajmowała się dziećmi i pracowała, jako             
nauczyciel języka angielskiego w szkole z typową pensją nauczycielską, a więc kwotą 2600, -zł na               
rękę. Małżonkowie rozpoczęli latem 2004 remont domu letniskowego na działce rodziców Ewy.            
Zamierzali za ich zgodą przebudować go na dom całoroczny. Doprowadzili go do stanu surowego              
zamkniętego, rozbudowując domek o łazienkę, dodatkowe pomieszczenia mieszkalne i garaż. Dom           
wymagał jeszcze dalszych nakładów i nie nadawał się jeszcze do zamieszkania. Początkowo myśleli,             
że wystarczą im poczynione oszczędności i wydali je w całości, prawie 150 tys. zł. Na resztę                
planowali zaciągnąć kredyt.  
Po śmierci męża Ewy nie było stać na utrzymanie mieszkania i zdecydowała powrócić do mieszkania,               
w którym mieszkała prawie od swojego urodzenia. Uznała to za najlepszą decyzją z uwagi na ojca,                
którego miała od tej chwili obok siebie i który mógł wspomóc skromny budżet domowy otrzymywaną               
emeryturą. 
Od chwili przeprowadzki Ewy do mieszkania, w którym pozostał jej ojciec, relacje z matką uległy               
drastycznemu pogorszeniu. Matka nie mogła wybaczyć Ewie, że postanowiła zaopiekować się, na co             
dzień ojcem, a ją tyko odwiedzała raz w tygodniu. Na domiar złego, również u mamy zaczęły                
ujawniać się symptomy choroby psychicznej. Gdy Ewa podjęła próbę zawiezienia jej do psychologa             
i psychiatry została przez matkę oskarżona o czynienie przygotowań do jej ubezwłasnowolnienia.           
Doszło nawet do sytuacji, w której posądziła Ewę o kradzież znacznej kwoty oszczędności. Sprawa              
ostatecznie zakończyła się umorzeniem, gdy Dzielnicowy w trakcie przesłuchiwania p. Jadwigi           
natrafił przez przypadek na paczkę pieniędzy, którą rzekomo miała skraść Ewa. 
Ewa zaczęła otrzymywać od matki listy, w których była przez nią oskarżana o niewdzięczność. W tym                
samy czasie Ewa zauważyła, że relacje jej matki z sąsiadami z domu, w którym mieszkała bardzo się                 
poprawiły. Pani Jadwiga wytykała w listach do córki, że więcej pomocy ma od nich niż od niej. Ewa                  
znosiła cierpliwie te zaczepki matki nie reagując.  
Mama zmarła nieoczekiwanie 27 grudnia 2008 r. Ostatni raz swoją mamę Ewa widziała w wigilię 24                
grudnia 2008 r.  
Ewa, odnalazła w domowych dokumentach testament mamy i w marcu 2009 roku u notariusza              
sporządziła protokół dziedziczenia i złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. 
W trakcie trwania związku spadkodawczyni nabyła wraz z mężem jeszcze nieruchomość położoną            
w miejscowości Rąbień koło Łodzi, na którym razem z mężem wybudowała dom letniskowy. Sprawa             
rozwodowa pomimo rozstania nie została przeprowadzona. W skład spadku wszedł, zatem udział do ½              
części we własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o wartości rynkowej 370            
tys. zł położonego w Łodzi przy ul. Wierzbowej oraz udział do ½ części we własności nieruchomości                
w miejscowości Rąbień k/Łodzi o powierzchni 1000 m2 i wartości 400 tys. zł.  
 



W roku 2010 Ewa otrzymała korespondencję z sądu wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia              
testamentu matki sporządzonego 1 grudnia 2008 r., z którego wynikało, że Jadwiga Kulczyńska do              
spadku powołała Fundacja Pomocy Chorym rozrządzając na jej rzecz udziałem w mieszkaniu przy ul.              
Wici 30, Fundację Anny Kareniny (znanej aktorki) rozrządzając na jej rzecz działką w miejscowości              
Klonki, Zespół Szkół Zawodowych w Klonkach rozrządzając na jej rzecz księgozbiorem, jaki            
pozostawiła w mieszkaniu przy ul. Wici, a także, że ustanowiła zapisy na rzecz Bogny Milczącej               
i Tomasza Niewiernego. Razem z protokołem otwarcia i ogłoszenia testamentu otrzymała odpis           
wniosku o zmianę aktu dziedziczenia i stwierdzenia, że Fundacja Pomocy Chorym żąda zmiany aktu              
poświadczenia dziedziczenia. 
 
W toku postępowania sądowego, które trwało 6 lat sąd uznał, że zostały spełnione przesłanki do               
zmiany aktu dziedziczenia z uwagi na to, że Fundacja Pomocy Chorym nie była uczestnikiem              
czynności dokonanych przez Ewę Kulczyńską przed notariuszem i że wystąpiła z wnioskiem            
w terminie roku od daty, w której uzyskała wiedzę o tym, że została powołana do dziedziczenia. Sąd                
uznał również, że testament sporządzony przez Jadwigę Kulczyńską jest ważny, nie zachodziły            
okoliczności wyłączające możliwość dokonania przez nią świadomie rozrządzenia testamentowego.         
Podnoszone przez Ewę Kulczyńską okoliczności nie dały podstaw do stwierdzenia, aby jej matka             
w chwili sporządzenia testamentu była podatna na manipulację przez osoby trzecie. Zdaniem biegłego            
motywacyjny aspekt testowania przez spadkobierczynię jest dostosowany do jej sytuacji emocjonalnej           
oraz dynamiki konfliktu z córką.  
 
Sąd po przeprowadzeniu postępowania ustalił wartość składników wchodzących w skład spadku           
ustalając zakres dziedziczenia proporcjonalnie do wartości składników majątkowych (udział w          
mieszkaniu -185 tys., udział w działce - 200 tys., księgozbiór – 6 tys., inne składniki 1 tys., 100 zł, 500                    
zł, 325 zł, 110 zł, 185 zł, 1800 zł), którymi spadkobierczyni rozrządziła na rzecz poszczególnych               
spadkobierców uznając, że Fundacja Pomocy Chorym, która otrzymała udział we własności lokalu            
mieszkalnego przy ul. Wierzbowej dziedziczy w 109.014/227.956 części, Fundacja Anny Dymnej           
w 112.942/227.956 części, Zespół Szkół Zawodowych w Rąbieniu w 6000/227.956 części. 
 
W takiej sytuacji Ewie nie pozostało nic innego jak wystąpić z powództwem o zachowek w stosunku                
do wszystkich spadkobierców. Powierzyła prowadzenie sprawy adwokatowi, który pozwał w trzech           
odrębnych sprawach obie fundacje i Zespół Szkół. Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (przeciwko              
Fundacji Pomocy Chorym o zapłatę 50 tys. zł; Fundacji Anny Kareniny o zapłatę 50 tys. zł; ZSZ                 
o zapłatę 3 tys. zł) sprawy trafiły do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Wodzisławowie. W pozwie               
adwokat napisał, że wprawdzie dotychczasowe rozmowy prowadzone pomiędzy stronami nie          
zakończyły się porozumieniem, ale nie wyklucza udziału swojej klientki w mediacji.  
 
W odpowiedzi na pozew Fundacja Pomocy Chorym zażądała oddalenia powództwa powołując się na             
zasady współżycia społecznego powołując się na treść testamentu, która w jej ocenie oznaczała             
wydziedziczenie Ewy Kulczyńskiej. Do odpowiedzi na pozew załączyła korespondencję, jaką          
pozostawiła spadkodawczyni, w której żali się na zachowanie córki oraz złożyła wniosek            
o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków – sąsiadów, dla, których spadkobierczyni poczyniła           
zapisy, na okoliczność, że córka zaniedbywała matkę, że jej nie odwiedzała, że nie interesowała się jej                
stanem zdrowia oraz, że nie była nawet na pogrzebie matki. Oświadczył, że Fundacja odmawia              
uczestniczeniu w mediacji. 
 
Fundacja Anny Kareniny nie złożyła odpowiedzi na pozew, złożyła natomiast oświadczenie, że chce             
przystąpić do mediacji. Zespół Szkół Zawodowych złożył lapidarną odpowiedź na pozew           
oświadczając, że nie jest zainteresowany księgozbiorem, że nigdy nie żądał jego wydania i w tych               
okolicznościach żądanie zapłaty ze strony Ewy Kulczyńskiej jest sprzeczne z zasadami współżycia            
społecznego. W odpowiedzi na pozew radca prawny podniósł ponadto, że ZSZ jest jedynie jednostką              



organizacyjną i nie ma osobowości prawnej. Z tego względu nie może udzielić odpowiedzi czy jego               
klient godzi się na mediację. 
 
Sąd na posiedzeniu niejawnym skierował sprawę do mediacji przeciwko Fundacji Anny Kareniny            
i Fundacji Pomocy Chorym. Postanowienie zostało wydane 1 sierpnia 2019 r. i doręczone wszystkim             
stronom 10 sierpnia 2019 r. Żadna ze stron w terminie 7 dni nie zgłosiła sprzeciwu do prowadzenia                 
mediacji.  
 
Mediator skontaktował się z pełnomocnikami stron i wyznaczył terminy posiedzeń mediacyjnych. 
Ewa Kulczyńska zastrzegła, że będzie chciała uczestniczyć w mediacji razem z zaufaną osobą i              
wskazała Dominikę Mędrzycką. 
 
 


