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Dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie. 1.
Kto otrzyma spadek?
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Wydaje się oczywiste, że po śmierci spadkodawcy majątek w
pierwszej kolejności otrzymają jego małżonek i dzieci. Wiele
par nie decyduje się jednak na potomstwo, co znacząco
wpływa na kolejność dziedziczenia. W takim wypadku spadek
wcale nie przypadnie w całości mężowi czy żonie. Kodeks
cywilny reguluje dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie w
inny sposób.

Kolejność dziedziczenia według ustawy

Polskie prawo przewiduje dwie podstawy dziedziczenia –
ustawę lub testament. W sytuacji, gdy ostatnia wola nie jest
spisana, zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe. 
Kodeks cywilny dzieli spadkobierców na
kilka grup spadkowych. Gdy pierwsza 
 grupa nie może dziedziczyć, do spadku
dochodzi grupa druga. Jeśli i w tej brak
spadkobierców albo nie chcą oni przyjąć
spadku, dziedziczy grupa kolejna.
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Wydaje się oczywiste, że po śmierci spadkodawcy
majątek w pierwszej kolejności otrzymają jego
małżonek i dzieci. Wiele par nie decyduje się
jednak na potomstwo, co znacząco wpływa na
kolejność dziedziczenia. W takim wypadku
spadek wcale nie przypadnie w całości mężowi
czy żonie. Kodeks cywilny reguluje dziedziczenie
po bezdzietnym małżeństwie w inny sposób.

Kolejność dziedziczenia według ustawy

Polskie prawo przewiduje dwie podstawy dziedziczenia –
ustawę lub testament. W sytuacji, gdy ostatnia wola nie jest
spisana, zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe.
Kodeks cywilny dzieli spadkobierców na kilka grup
spadkowych. Gdy pierwsza grupa nie może dziedziczyć, do
spadku dochodzi grupa druga. Jeśli i w tej brak
spadkobierców albo nie chcą oni przyjąć spadku, dziedziczy
grupa kolejna.

Kto otrzyma spadek po bezdzietnym małżeństwie?

W przypadku bezdzietnego małżeństwa spadek w pierwszej
kolejności przypada mężowi/żonie i rodzicom. Małżonek
otrzymuje ½ spadku, natomiast rodzice po ¼. Jeśli któryś z
rodziców nie żyje, jego część przypada rodzeństwu
spadkodawcy. Może się wprawdzie zdarzyć, że małżonek
otrzyma cały majątek. Będzie to mieć miejsce jednak tylko w
przypadku braku rodziców spadkodawcy, rodzeństwa i ich
zstępnych.
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Kwestię dziedziczenia można uregulować w inny sposób.

Małżonkowie nie muszą jednak godzić się na reguły
dziedziczenia ustawowego. Jeśli zależy im, by to żona czy mąż
otrzymał w całości spadek, mogą sporządzić testament.
Dziedziczenie testamentowe ma bowiem pierwszeństwo
przed dziedziczeniem z ustawy. 

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na to, jak
dziedziczenie na podstawie testamentu ma się do kwestii
zachowku. Prawo do jego otrzymania przysługuje bowiem
zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy
byliby powołani do spadku z ustawy.

Zgodnie z tym przepisem rodzicom zachowek należy się
jedynie, gdy według ustawy dziedziczyłaby grupa druga. O ile
więc w sytuacji, gdy spadkodawca ustanowił na przykład
wyłącznymi spadkobiercami dzieci, a pominął małżonka,
rodzice nie będą mogli żądać zachowku. Uprawnionym do
zachowku będzie w tym przypadku wyłącznie małżonek.
Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy małżonkowie nie mieli
dzieci. Wówczas uprawnienie to rodzicom już jak najbardziej
przysługuje. Jeśli więc rodzice spadkodawcy dożyją jego
śmierci, będą mogli ubiegać się o zapłatę zachowku od
małżonka, gdy ten dostanie cały spadek.

Wirginia Czaczkowska-Jabłońska - adwokat
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2. Prawo jazdy na… drona
 

Nowy rok przyniósł spore zmiany dla osób, które lubią latanie.
Nowe przepisy wprowadzają test on-line na loty dronem dla
osób chcących polatać swoim sprzętem, a także zmuszają je do
zarejestrowania się w Urzędzie Lotów Cywilnych. Operacja ta
jest darmowa, ale i tak będzie utrudnieniem dla fanów dronów.
Każdy, kto posiada drona o masie przewyższającej 250 gramów
lub posiadającego kamerę, będzie zobligowany, by przed
rozpoczęciem lotu zarejestrować się stronie drony.ulc.gov.pl/
oraz przejść szkolenie z przepisów dotyczących latania, które
zakończy się testem on-line. Dopiero po wykonaniu całej tej
procedury będzie można rozpocząć zabawę z dronem.

Chcesz polatać dronem? Musisz odbyć szkolenie
zakończone testem on-line.

Ustawienie dolnej granicy na poziomie 250 gramów sprawia, że
zarejestrować się oraz przejść część edukacyjną będzie musiała
większość amatorów dronów. Obecnie nawet małe sprzęty
posiadają kamerę, więc nawet jeżeli dany dron nie przekroczy
wymaganej wagi, to wpadnie w obowiązek rejestracji z powodu

możliwości rejestrowania
wideo. Nowe przepisy
wprowadzają klasyfikacje
lotów, zależne od ryzyka.
Mamy więc do czynienia z
kategoriami: otwartą oraz
szczególną certyfikowaną. 

http://drony.ulc.gov.pl/
http://drony.ulc.gov.pl/
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Test i rejestracja na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego
uprawnia tylko na loty w pierwszej kategorii, czyli otwartej.
Oznacza to, że latać dronem można tylko w zasięgu wzroku
pilota oraz na wysokościach maksymalnie do 120 metrów.
Dron nie może też przenosić niebezpiecznych materiałów ani
zrzucać niczego na ziemię. Kategoria otwarta dzieli się na trzy
podkategorie. Przejście samego testu on-line pozwala na loty
określone podkategoriami A1 oraz A3:

 A1 – Waga drona maksymalnie 250 g – Dopuszcza się przelot
nad osobami postronnymi, ale nie wolno wlatywać nad
zgromadzenia osób, w których zagęszczenie osób uniemożliwia
im przemieszczanie się,

 A3 – Waga drona maksymalnie 25 kilogramów – Nie wolno
wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość
pozioma od osób i zabudowy to 150m. Aby móc latać w
podkategorii A2, która pozwala latać dronami o wadze do 25
kilogramów, w minimalnej odległości poziomej od osób 30
metrów lub 5 metrów jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą
prędkość lotu (przy czym dalej zakazane jest latanie nad
osobami), trzeba oprócz testu
i szkolenia on-line na loty dronem, zaliczyć dodatkowy test
teoretyczny prowadzony przez uznany podmiot.

Wirginia Czaczkowska-Jabłońska
adwokat

https://drony.ulc.gov.pl/
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3. Czy można zrezygnować z zakupu
dokonanego przez Internet bądź telefon? 

Jak prawidłowo odstąpić od umowy 
zawartej na odległość

 
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu bądź
przez telefon jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne i
wygodne. Wystarczy kilka kliknięć bądź krótka rozmowa
telefoniczna i za kilka dni zamówione produkty dostarczone są
prosto pod wskazany adres. 

Bardzo często niska cena, promocja bądź przekonujący
sprzedawca sprawia, że ulegamy presji i dokonujemy
nieprzemyślanych zakupów. Nawet przez Internet bądź telefon
dochodzi do tzw. zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tych
konkretnych przypadkach jest to tzw. umowa zawarta na
odległość. 

Niewątpliwie wadą dokonywania zakupów na odległość jest
brak możliwości sprawdzenia, jak produkt funkcjonuje                
i wygląda w rzeczywistości. Poza tym istnieje również ryzyko, że 

nie otrzymamy produktu opisywanego
oraz widniejącego na fotografiach
zamieszczonych w ofercie. 



Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli okaże się, że zamówiony produkt nie spełnia naszych
oczekiwań, jest niezgodny z opisem bądź po prostu nie jest
nam potrzebny, możemy odstąpić od umowy, zwrócić produkt
i odzyskać pieniądze. Z prawa do odstąpienia od umowy może
skorzystać konsument oraz osoba fizyczna, której zakup nie
jest związany z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą.

Kto może odstąpić od umowy ?

Konsumentem jest osoba, która nabywa rzecz dla siebie na
własne potrzeby bądź potrzeby rodzinno-domowe. Od dnia
1.stycznia 2021 roku od umowy zawartej na odległość może
odstąpić również osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, jednak pod pewnym warunkiem. Zakupiony
produkt nie może służyć prowadzonej przez tę osobę
działalności gospodarczej. Przykładem takiego zakupu może
być nabycie przez stolarza telewizora, radia bądź ekspresu do
kawy. Nie są to bowiem rzeczy wykorzystywane w procesie
wykonywania produktów z drewna bądź w innych pracach
stolarskich.
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Miejscowość i data – np. Wrocław, dnia 30 marca 2021
roku
Imię i nazwisko oraz adres osoby odstępującej od umowy:
Jan Kowalski, ul. Liliowa 2, 50-100 Wrocław,
Nazwa i adres przedsiębiorcy: ABC Sklep Online ul.
Uczciwa 3, 50-231 Wrocław,
Tytuł pisma: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość,
Treść pisma: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję
od umowy nr (…..) zawartej dnia (…..) dotyczącej zakupu
towaru/usługi (……). W wykropkowanych miejscach należy
wpisać datę zawarcia umowy, jej numer oraz nazwę
zakupionego produktu.

Termin i sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy

W celu odstąpienia od umowy należy w terminie 14 dni od
dnia, w którym sprzedawca wydał nam rzecz (np. poprzez
doręczenie przez kuriera) złożyć przedsiębiorcy pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie
najlepiej doręczyć osobiście bądź wysłać listem poleconym.

Jak powinno wyglądać oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy?

Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy powinno zawierać nastę- 
pujące elementy:

1.

2.

3.

4.

5.
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Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli okaże się, że zamówiony produkt nie spełnia naszych
oczekiwań, jest niezgodny z opisem bądź po prostu nie jest
nam potrzebny, możemy odstąpić od umowy, zwrócić produkt
i odzyskać pieniądze. Z prawa do odstąpienia od umowy może
skorzystać konsument oraz osoba fizyczna, której zakup nie
jest związany z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą.

Kto może odstąpić od umowy ?

Konsumentem jest osoba, która nabywa rzecz dla siebie na
własne potrzeby bądź potrzeby rodzinno-domowe. Od dnia
1.stycznia 2021 roku od umowy zawartej na odległość może
odstąpić również osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, jednak pod pewnym warunkiem. Zakupiony
produkt nie może służyć prowadzonej przez tę osobę
działalności gospodarczej. Przykładem takiego zakupu może
być nabycie przez stolarza telewizora, radia bądź ekspresu do
kawy. Nie są to bowiem rzeczy wykorzystywane w procesie
wykonywania produktów z drewna bądź w innych pracach
stolarskich.

Dominik Sutor - adwokat



4. Kim jest doradca podatkowy
 
 

posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym
egzaminem państwowym,
jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która
czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co
gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa
podatkowego,
obowiązuje go tajemnica zawodowa (także po zakończeniu
obsługi klienta),
ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami etyki
zawodowej, które stanowią m.in., że ma wykonywać
czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy,
uczciwie, rzetelnie oraz z zachowaniem należytej
staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro
klienta.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Został
powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.
Zgodnie z jej brzmieniem doradca:
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udzielenia porady opinii i wyjaśnienia z zakresu
obowiązków podatkowych, np.

opodatkowania dochodów najmu i dzierżawy
opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia
nieruchomości lub praw majątkowych
opodatkowania dochodów z zagranicy
opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn lub
spadków

pomocy przy składaniu wniosku o indywidualną
interpretację podatkową
wypełniania deklaracji podatkowych
składania zeznań rocznych

Doradca podatkowy musi posiadać solidną wiedzę prawniczą,
księgową oraz finansową. Doradztwo podatkowe wymaga
bowiem interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych
problemów. Dzięki temu współpraca z doradcą jest korzystna
zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pozwala nie tylko
uniknąć problemów związanych z nieznajomością prawa, ale
także skorzystać z dostępnych ulg i odliczeń.

W jakich sprawach możesz skorzystać z pomocy doradcy
podatkowego? Jego porady mogą dotyczyć:
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telefonicznie pod numerem tel. +48 71 777 98 88            
 lub +48 517 453 575
poprzez pocztę e-mail: npp@um.wroc.pl  
pisząc maila na adres : fundacj@sf.org.pl
na stronie: https://np.ms.gov.pl

Doradca podatkowy jest zobowiązany do postępowania
zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe
stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać
czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie
i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na
uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego w
Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu, możesz umówić się na
spotkanie. Należy wcześniej się umówić:

mailto:npp@um.wroc.pl
mailto:fundacj@sf.org.pl
https://np.ms.gov.pl/
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Fundacja 
Sancta Familia

Fundacja Sancta Familia działa we Wrocławiu na Wielkiej
Wyspie. Prowadzi Kuchnię Charytatywną, Poradnię Rodzinną
oraz Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa
Obywatelskiego. Zajmuje się dziećmi, młodzieżą i seniorami.
Jest organizacją pożytku publicznego. Można wesprzeć ją
zarówno darowizną odliczaną od podatku, jak i przekazać na
jej działalność 1% z rozliczenia PIT.  

Fundacja Sancta Familia we Wrocławiu
ul. Monte Cassino 64
51-681 Wrocław
KRS: 0000249623
NIP: 898 207 98 80

Nr rachunku bankowego:
15 1600 1462 1871 4336 4000 0001


