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Koto Naukowe Prawa Cywilnego ,Sapere Aude!" rozpocz~o SWC! dziatalnosc w 2009 roku pod opiekCj 
dr hab. prof. US Ewy Rott-Pietrzyk. Od tego czasu pr~znie dziata przy Katedrze Prawa Cywilnego 
i Prawa Prywatnego Mi~dzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu SICjskiego. 
Wsr6d inicjatyw podejmowanych przez cztonk6w i sympatyk6w Kota wymienic nale:ly zorganizowan(j 
we wsp6tpracy z KatedrCj Prawa Cywilnego Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellonskiego mi~dzyuczelnian(j konferencj~ naukow(j pt. Akty poswiadczenia dziedziczenia na tie 
harmonizacji prawa prywatnego. Rezultatem tego wydarzenia jest znajduj(jce si~ w Panstwa r~kach 
opracowanie. 

Opr6cz wypowiedzi dotycz(jcych prawa polskiego, znalazty si~ tu takZe gtosy odnosz(jce si~ do 
rozporzCjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa wtasciwego, uznawania i wykonywania orzeczen, przyjmowania i wykonywania 
dokument6w urz~dowych dotycz(jcych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego 
poswiadczenia spadkowego (tzw. rozporzCjdzenie spadkowe). Zmiany wprowadzone 
rozporzCjdzeniem spadkowym, a w raz nim pojawienie si~ w polskim porzCjdku prawnym kolejnej 
nowej instytucji, tzw. europejskiego poswiadczenia spadkowego, sprawiaj(j, ze wypowiedzi 
odnosz(jce si~ do tychze instytucji SCI obecnie wielce poi:Cjdane. Bior(jc pod uwag~ obecny stan 
prawny, a tak:Ze jego nadchodzCjce zmiany, autorzy opracowania podejmuj(j si~ m.in.: szczeg6towej 
analizy konstrukcji prawnej aktu poswiadczenia dziedziczenia w stosunku do SCjdowego stwierdzenia 
nabycia spadku, a takZe przedstawienia wzajemnych relacji, pojawiaj(jcych si~ pomi~dzy aktem 
poswiadczenia dziedziczenia, a europejskim poswiadczeniem spadkowym. 

Publikacja ta moze si~ okazac przydatna zar6wno dla praktyk6w, jak i dla pracownik6w naukowych 
prowadzCjcych badania w zakresie tej tematyki. 
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