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podStawowe pojęcia

długi spadkowe – zobowiązania majątkowe zmarłego, które w chwili jego śmierci przecho-
dzą na spadkobierców, jak również długi powstałe po otwarciu spadku 
(związane ze śmiercią spadkodawcy lub masą spadkową), obciążające 
masę spadkową

dopłaty – kwoty zasądzane przez sąd w  postanowieniu o  dziale spadku lub okre-
ślane przez spadkobierców w umowie działowej, które wyrównują wartość 
udziałów poszczególnych spadkobierców, jeżeli przyznane im w wyniku 
działu spadku rzeczy lub prawa majątkowe mają wartość niższą od war-
tości przysługujących im udziałów spadkowych

dział spadku – podział pomiędzy spadkobiercami konkretnych rzeczy lub praw mająt-
kowych wchodzących w  skład spadku, dokonywany albo w  drodze po-
stępowania sądowego, albo umowy między wszystkimi spadkobiercami 
(art. 1037–1046 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., i art. 680–689 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

dziedziczenie 
testamentowe

– przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na podmioty 
wskazane w testamencie (art. 941–967 k.c.)

dziedziczenie 
ustawowe

– przejście ogółu praw i  obowiązków majątkowych zmarłego na pod-
mioty wskazane przez kodeks cywilny i według zasad tam określonych, 
w  przypadku gdy brak jest podstaw do dziedziczenia testamentowego 
(art. 931–940 k.c.)

kurator spadku – osoba powołana przez sąd w celu zarządzania całością masy spadkowej 
do czasu objęcia jej przez spadkobierców i wyjaśnienia, kto jest spadko-
biercą (art. 666–6681 k.p.c.)

masa spadkowa – wszystkie prawa i obowiązki majątkowe, których podmiotem był spadko-
dawca, oraz obowiązki powstające z chwilą otwarciu spadku, które prze-
chodzą na jego spadkobierców
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niegodność 
dziedziczenia

– instytucja pozwalająca, ze względów natury etycznej, w ściśle określonych 
w  kodeksie cywilnym sytuacjach wyłączyć spadkobiercę od dziedzicze-
nia, tak jakby nie dożył on otwarcia spadku, którego skutki następują na 
podstawie orzeczenia sądowego o uznaniu danego spadkobiercy za nie-
godnego (art. 928–930 k.c.)

nieważność 
testamentu

– stan, w  którym testament został sporządzony sprzecznie z  przepisami 
prawa i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków prawnych, 
w szczególności nie może być podstawą dziedziczenia

notarialny rejestr 
testamentów

– rejestr utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie we-
wnętrznych regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z  Bazylei 
z  1972 r. o  stworzeniu systemu rejestracji testamentów, którego celem 
jest zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie 
ujawniony z opóźnieniem, oraz ułatwienie ujawnienia tegoż testamentu 
po śmierci testatora; zawiera informacje o  zarejestrowanych testamen-
tach; nie zawiera treści testamentów, ma charakter dobrowolny – reje-
stracja testamentu następuje na wniosek testatora złożony u dowolnego 
notariusza

odrzucenie spadku – czynność prawna dokonywana przez spadkobiercę, polegająca na złoże-
niu, w  ściśle oznaczonym terminie, oświadczenia woli przed sądem lub 
notariuszem o  nieprzyjęciu praw i  obowiązków wchodzących w  skład 
spadku, w  wyniku której dany spadkobierca traktowany jest tak, jakby 
nie dożył otwarcia spadku (art. 1012–1024 k.c.)

odwołanie testamentu – czynność prawna spadkodawcy, dokonana w sposób wyraźny lub doro-
zumiany, mająca na celu zmianę lub pozbawienie skutków prawnych do-
tychczasowej woli wyrażonej przez niego w  testamencie, w  całości lub 
w części (art. 943–947 k.c.)

otwarcie i ogłoszenie 
testamentu

– czynność sądu lub notariusza polegająca na ujawnieniu po śmierci spad-
kodawcy dokumentu stanowiącego testament oraz jego treści, na zabez-
pieczeniu go w sądzie spadku i powiadomieniu osób, których testament 
dotyczy (art. 646–654 k.p.c.)

otwarcie spadku – zdarzenie prawne, jakim jest śmierć spadkodawcy, które pociąga za sobą 
przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobier-
ców (art. 924 i 925 k.c.)

podstawienie – instytucja polegająca na tym, że spadkodawca powołuje w  testamen-
cie spadkobiercę, na wypadek gdyby inna osoba powołana do spadku 
z  ustawy lub z  testamentu nie mogła lub nie chciała być spadkobiercą 
(art. 963 k.c.)

polecenie – zawarte w testamencie postanowienie, przez które spadkodawca zobowią-
zuje spadkobiercę lub zapisobiercę do oznaczonego działania lub zanie-
chania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (art. 982–985 k.c.)
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poświadczenie 
dziedziczenia

– czynność notarialna, w  której notariusz stwierdza, kto jest spadko-
biercą i  jaki ułamek masy spadkowej dziedziczy (art.  95a–95p ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz.  164 z  późn. zm.); nie obejmuje dziedziczenia na podstawie testa-
mentów szczególnych

protokół dziedziczenia – protokół spisany przez notariusza przy udziale wszystkich potencjalnych 
spadkobierców ustawowych i testamentowych, zawierający wiele ustawo-
wych elementów (art. 95c § 2 pr. not.)

przyjęcie spadku – czynność prawna dokonywana przez spadkobiercę, polegająca na zło-
żeniu, w  ściśle oznaczonym terminie, oświadczenia woli przed sądem 
lub notariuszem o  przyjęciu praw i  obowiązków wchodzących w  skład 
spadku, przy czym czynność ta może polegać na prostym przyjęciu 
spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) lub 
przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza – z  ograniczeniem tej 
odpowiedzialności (art. 1012–1023 k.c.)

przyrost – instytucja regulująca losy prawne udziału spadkowego, jaki przypad-
łby jednemu ze spadkobierców testamentowych, który nie chce lub nie 
może być spadkobiercą, polegająca na tym, że w  braku odmiennej woli 
spadkodawcy udział ten przypada proporcjonalnie pozostałym spadko-
biercom testamentowym w  stosunku do przypadających im udziałów 
(art. 965 k.c.)

sąd spadku – sąd właściwy do dokonania czynności procesowych związanych z prawem 
spadkowym, którym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego po-
bytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da 
się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego 
część; w braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy (art. 628 k.p.c.)

spadek – ogół majątkowych praw i  obowiązków zmarłego, które z  chwilą jego 
śmierci przechodzą na spadkobierców (art. 922 k.c.)

spadkobierca – osoba, która z  chwilą śmierci spadkodawcy z  mocy prawa nabywa ogół 
jego praw i obowiązków majątkowych

spadkodawca – osoba, z której chwilą śmierci następuje otwarcie spadku, tj. przejście jej 
praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców

spis inwentarza – czynność dokonywana przez komornika wskazanego przez sąd, polega-
jąca na spisaniu całego majątku spadkowego, tj. jego aktywów i pasywów, 
z podaniem wartości poszczególnych przedmiotów i praw. Dla spadków 
otwartych przed dniem 18 października 2015 r. instytucję tę normują 
art.  637–639  k.p.c. w  brzmieniu sprzed wejścia w  życie ustawy z  dnia 
20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 539) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowa-
nia przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. 
Nr 92, poz. 411) – aktualnie uchylone
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spisanie majątku 
ruchomego

– rodzaj zabezpieczenia przedmiotów spadkowych (ruchomości) poprzez 
ich spisanie i  oddanie pod dozór, w  sytuacji gdy grozi im usunięcie, 
uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. 
Dla  spadków otwartych przed dniem 18 października 2015 r. instytu-
cję tę normują art.  633–6361  k.p.c. w  brzmieniu sprzed wejścia w  życie 
noweli z  dnia 20 marca 2015 r. i  rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu po-
stępowania przy zabezpieczaniu spadku i  sporządzaniu spisu inwen-
tarza (Dz. U. Nr  92, poz.  411) – aktualnie uchylone. Dla  spadków ot-
wartych w dniu 18 października 2015 r. i później instytucję tę normują 
art. 633–6363 k.p.c.

spłaty spadkowe – kwoty zasądzane przez sąd w  postanowieniu o  dziale spadku lub okre-
ślane przez spadkobierców w  umowie działowej, które stanowią rów-
nowartość udziału spadkowego tego spadkobiercy, któremu w  wyniku 
działu spadku nie przyznano rzeczy wchodzących w skład spadku

stwierdzenie nabycia 
spadku

– orzeczenie wydane przez sąd, które stwierdza, kto jest spadkobiercą i jaki 
ułamek masy spadkowej dziedziczy (art. 669–679 k.p.c.)

swoboda testowania – obowiązująca w prawie spadkowym zasada umożliwiająca osobie fizycz-
nej rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci, ograniczona 
jedynie przepisami ustawy

testament – jednostronna czynność prawna, której mocą osoba fizyczna może rozpo-
rządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (art. 941 k.c.)

testator – osoba sporządzająca testament
wstępny – poprzednik prawny, spokrewniony w  linii prostej, tj.  w  ten sposób, że 

jedna osoba pochodzi od drugiej, np. ojciec, dziadek, pradziadek itd.
wydziedziczenie – rodzaj rozrządzenia testamentowego, którego mocą w oznaczonych przez 

prawo sytuacjach spadkodawca pozbawia najbliższych krewnych, tj. zstęp-
nych, małżonka i rodziców – prawa do zachowku (art. 1008–1011 k.c.)

wykaz inwentarza – czynność dokonywana przez jednego lub kilku spadkobierców, którzy 
przyjęli spadek z  dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierców windyka-
cyjnych lub wykonawców testamentu mająca na celu ustalenie wartości 
ogółu aktywów spadku (stanu czynnego spadku) polegająca na spisaniu 
przedmiotów należących do spadku i  przedmiotów zapisów windyka-
cyjnych z  podaniem ich wartości według stanu i  cen z  chwili otwarcia 
spadku, a  także długi spadkowe i  ich wysokość według stanu z  chwili 
otwarcia spadku

wykonawca 
testamentu

– osoba powołana przez spadkodawcę w  testamencie, której zadaniem 
jest zarządzanie majątkiem spadkowym, spłacenie długów spadko-
wych, wykonanie zapisów i  poleceń, a  następnie wydanie spadko-
biercom majątku spadkowego, zgodnie z  wolą spadkodawcy i  ustawą 
(art. 986–9901 k.c.)
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zabezpieczenie spadku – ogół stosowanych przez sąd środków (np.  spisanie majątku ruchomego 
i  oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu 
tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością), mających na 
celu zabezpieczenie rzeczy, którymi w chwili śmierci spadkodawca wła-
dał, i praw, które po nim zostały, jeżeli z  jakiejkolwiek przyczyny grozi 
im naruszenie, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo 
nieusprawiedliwione rozporządzenie (art. 633–639 k.p.c.)

zachowek – roszczenie pieniężne przysługujące zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom 
zmarłego, którzy byliby powołani do spadku z  ustawy, przeciwko jego 
spadkobiercom lub osobom obdarowanym przez spadkodawcę, polegające 
na możliwości żądania od tych osób zapłaty określonej sumy pieniężnej, 
będącej równowartością części udziału spadkowego, jaki przypadłby tym 
osobom, gdyby były powołane do spadku z  ustawy, jeżeli osoby te nie 
otrzymały zachowku ani w postaci darowizny, ani w postaci powołania 
do spadku, ani w postaci zapisu (art. 991–1011 k.c.)

zapis windykacyjny – rodzaj rozporządzenia na wypadek śmierci, dokonanego w  testamencie 
notarialnym, na mocy którego oznaczona osoba nabywa przedmiot za-
pisu z  chwilą otwarcia spadku; przedmiotami zapisu windykacyjnego 
mogą być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, 
przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapiso-
biercy użytkowania lub służebności (art. 9811–9816 k.c.)

zapis zwykły – rodzaj rozrządzenia testamentowego, mocą którego spadkodawca zo-
bowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnie-
nia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby 
(art. 968–981 k.c.)

zarząd spadkiem 
nieobjętym

– ogół czynności wykonywanych przez kuratora spadku pod nadzorem 
sądu, mających na celu ochronę spadku

zdolność dziedziczenia – możliwość nabycia praw i obowiązków wchodzących w skład spadku
zdolność testowania – możliwość sporządzenia ważnego testamentu, zastrzeżona dla osób ma-

jących pełną zdolność do czynności prawnych
zrzeczenie się 
dziedziczenia

– umowa zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy przyszłym spadko-
dawcą i przyszłym spadkobiercą ustawowym, w której potencjalny spad-
kobierca zrzeka się dziedziczenia po spadkodawcy, a  której skutki po-
wstają z chwilą otwarcia spadku i polegają na traktowaniu zrzekającego 
się (i co do zasady jego zstępnych) tak, jakby nie dożył otwarcia spadku 
(art. 1049 i 1050 k.c.)

zstępny – następca prawny spokrewniony w linii prostej, tj. w ten sposób, że jedna 
osoba pochodzi od drugiej, np. syn, wnuk, prawnuk itd.
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Rozdział pierwszy

PrzedmIot PraWa sPadkoWego

Prawo spadkowe reguluje kompleksowo losy majątku osoby zmarłej. Zało-
żeniem regulacji zawartej w prawie spadkowym jest bowiem kontynuacja 
stosunków prawnych o charakterze majątkowym w sytuacji śmierci osoby 
fizycznej. Przepisy prawa spadkowego przesądzają zatem losy poszczegól-
nych praw majątkowych przysługujących danej osobie i  losy obciążają-
cych ją obowiązków. Z chwilą śmierci spadkodawcy prawa te i obowiązki, 
stosownie do regulacji księgi czwartej kodeksu cywilnego, przechodzą na 
określone osoby.

Co do zasady przejście praw majątkowych zmarłego na określony podmiot 
ma charakter generalny, co oznacza, że podmiot ten wstępuje w ogół praw 
i obowiązków majątkowych zmarłego (sukcesja generalna). Mówimy wów-
czas o spadkobraniu czy spadkobiercy.

Normy prawa spadkowego mają jednak szerszy zasięg. Prawo spadkowe regu-
luje także inne aspekty majątkowe związane ze śmiercią danej osoby, które nie 
są spadkobraniem, czyli następstwem ogólnym. Są to np. następstwo szcze-
gólne (zapis windykacyjny), specyficzne uprawnienia osób bliskich spadko-
dawcy (prawo do korzystania z mieszkania, uprawnienia quasi -alimentacyjne 
dziadków, zachowek), sytuacja prawna wielu innych podmiotów (np. upraw-
nionych z  tytułu zapisu zwykłego, beneficjentów polecenia spadkowego, 
prawa wierzycieli spadkowych).

1. prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku

Przedmiotem dziedziczenia są prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które 
z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, według zasad dzie-
dziczenia uregulowanych w kodeksie cywilnym (art. 922 § 1 k.c.), z wyłącze-
niem jednakże tych praw i obowiązków, które bądź są ściśle związane z osobą 

prawa 
i obowiązki
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spadkodawcy, bądź przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy 
są one spadkobiercami (art. 922 § 2 k.c.).

Majątek ten obejmuje wiele praw natury cywilnoprawnej, to jest wynikają-
cych z szeroko rozumianego obrotu cywilnego.

Spadkiem są zatem te prawa i obowiązki zmarłego, które mają charakter cy-
wilnoprawny, majątkowy i nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, a po-
nadto nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te 
są spadkobiercami. Zaliczamy do nich np.:
 1) prawo własności rzeczy ruchomych i  nieruchomych oraz udział we 

współwłasności, jak również uprawnienia i obowiązki prawnorzeczowe 
związane z własnością;

 2) prawo użytkowania wieczystego i związaną z nim własność budynków 
i innych urządzeń wzniesionych na gruncie będącym przedmiotem użyt-
kowania wieczystego, służebności gruntowe, zastaw lub hipotekę (wraz 
z  zabezpieczoną wierzytelnością), własnościowe spółdzielcze prawo 
do lokalu mieszkalnego, roszczenie samoistnego posiadacza o  wykup 
działki gruntu, na którym wzniósł budynek, określone w art. 231 k.c.;

 3) prawa i obowiązki wynikające ze stosunków umownych, z pewnymi wy-
jątkami;

 4) roszczenia i obowiązki odszkodowawcze, z pewnymi wyjątkami;
 5) majątkowe prawa autorskie, prawa do patentu, patent, prawa ochronne 

na wzory użytkowe;
 6) w obszarze prawa rodzinnego – w zasadzie prawa i obowiązki związane 

z małżeńską wspólnością ustawową, a w zakresie roszczeń alimentacyj-
nych – raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia upraw-
nionego lub zobowiązanego spadkodawcy;

 7) prawa i obowiązki pracownika wynikające z prawa pracy, jeżeli w myśl 
art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nie przechodzą one na wyszcze-
gólnione w tym przepisie osoby;

 8) prawa i obowiązki wynikające z prawa wekslowego i czekowego (wyni-
kające bezpośrednio z treści tych papierów wartościowych);

 9) posiadanie, które nie jest prawem, ale stanem faktycznym chronionym 
przez prawo i rodzącym wiele skutków prawnych.

Niezależnie od powyższego, prawo spadkowe przewiduje, że w skład spadku 
wchodzą obowiązki, które wprawdzie nie obciążały spadkodawcy, bo nie wy-
nikały ze stosunków prawnych istniejących za życia spadkodawcy, ale po-
wstały w związku z jego śmiercią lub później i zaliczane są do długów spad-
kowych. Do tej grupy obowiązków (długów spadkowych) należą:

długi spadkowe
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 1) koszty pogrzebu spadkodawcy w  takim zakresie, w  jakim pogrzeb 
ten odpowiada zwyczajom przyjętym w  danym środowisku (art.  922 
§ 3 k.c.), tj. wydatki poniesione na wykup miejsca na grób, trumnę, ce-
remonię pogrzebową, wystawienie nagrobka;

 2) koszty postępowania spadkowego, takie jak: koszty zabezpieczenia 
spadku, spisu inwentarza, ogłoszenia testamentu, przesłuchania świad-
ków testamentu ustnego, koszty związane z  wykonawcą testamentu, 
koszty zarządu spadkiem nieobjętym, wynagrodzenie wykonawcy te-
stamentu i kuratora spadku;

 3) zaspokojenie roszczeń o zachowek;
 4) wykonanie zapisów zwykłych i poleceń;
 5) obowiązek dostarczania małżonkowi i innym osobom bliskim zmarłego 

mieszkania i urządzenia domowego, w zakresie dotychczasowym, przez 
okres trzech miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy, o którym mowa 
w art. 923 k.c.;

 6) zaspokojenie żądań małżonka spadkodawcy dotyczących przeniesienia 
własności przedmiotów urządzenia domowego ponad jego udział, o któ-
rym mowa w art. 939 k.c.;

 7) dostarczanie środków utrzymania dziadkom spadkodawcy, o  którym 
mowa w art. 938 i 966 k.c.

2. prawa i obowiązki niewchodzące w skład spadku

Przepisy spadkowe nie mają zastosowania do wielu praw i obowiązków, co 
do których, z natury rzeczy, nie wchodzi w grę ich dziedziczenie w drodze 
spadkobrania, oraz takich praw, które na podstawie szczególnych przepisów 
przechodzą na oznaczone osoby. Zaliczyć tu należy prawa i obowiązki pub-
licznoprawne, osobiste, rodzinne oraz te, które z mocy przepisów szczegól-
nych przechodzą na oznaczone osoby, bez względu na to, czy są one spad-
kobiercami.

2.1. prawa i obowiązki publicznoprawne

Dziedziczeniu nie podlegają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków 
karno prawnych i dyscyplinarnych, jak na przykład obowiązek zapłaty grzy-
wien, kar pieniężnych, nawet jeżeli orzeczono je za życia spadkodawcy. Po-
dobnie do spadku nie wchodzą obowiązki podatkowe. Spadkobierca nie 
dziedziczy zatem podatku i nie przysługują mu uprawnienia spadkodawcy 
w tym zakresie. Przepisy podatkowe zawierają odrębną regulację dotyczącą 
tego zagadnienia.

prawa 
i obowiązki 
niepodlegające 
dziedziczeniu
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Liliana Kaltenbek – sędzia wizytator w Sądzie Okręgowym w Krakowie; zajmuje się sprawami 
cywilnymi, w tym dotyczącymi spadków.
Waldemar Żurek – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa; 
w roku 2016 został wybrany Najlepszym Sędzią w plebiscycie Złote Paragrafy „Dziennika Gazety 
Prawnej”.

Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystęp-
ny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwier-
dzenie nabycia spadku oraz dział spadku, a także przedstawiają zagadnienia zachowku i zapisu 
windykacyjnego. 
Można tu również znaleźć informacje na temat: podatku od nabytego spadku, kosztów całego 
postępowania spadkowego, odpowiedzialności za długi spadkowe, obrotu spadkiem czy funkcji 
kuratora spadku.
W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów 
obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.
W piątym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu 
poprzedniej edycji w 2012 r., a dotyczące m.in.:
− nowych zasad przyjęcia i zabezpieczania spadku, zwiększających ochronę spadkobierców 

przed długami spadkowymi,
− sporządzania spisu i wykazu inwentarza,
− opodatkowania nabycia własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne,
− europejskiego poświadczenia spadkowego,
− stawek wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych będących pełnomocnikami proceso-

wymi w postępowaniach spadkowych.
Opracowanie jest skierowane do praktyków specjalizujących się w prawie spadkowym – sędziów, 
notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Może zainteresować również studentów wydziałów 
prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych.

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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