
Testament sposobem na przedłużenie 
swojego życia!



DZIEDZICZENIE USTAWOWE
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DZIEDZICZENIE USTAWOWE



SPADKOBIERCY DZIELĄ SIĘ CAŁYM MAJĄTKIEM
A NIE JEGO SKŁADNIKAMI!! 



DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE 



3. Rozporządzasz świadomie swoim majątkiem, nie zostawiając problemu swoim spadkobiercom

1. Sam decydujesz komu przypadnie Twój majątek

2. Mogą to być osoby lub instytucje, nie będący spadkobiercami ustawowymi

4. Możesz rozporządzać konkretnymi składnikami swojego majątku

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE 



• Jeśli jesteś osobą samotną i chcesz mieć wpływ na to, komu przypadnie Twój majątek

KIEDY WARTO NAPISAĆ TESTAMENT?

• Jeśli posiadasz więcej niż jedno dziecko – rozważ sporządzenie testamentu

• Jeśli żyjesz w związku partnerskim

• Jeśli posiadasz dzieci zarówno z pierwszego małżeństwa jak i z drugiego związku

• Jeśli chcesz przekazać majątek swojemu wnukowi

• Jeśli żyjesz w związku nieformalnym bo małżonek nie chciał udzielić ci rozwodu

• Jeśli chcesz uwzględnić w testamencie wybraną organizację pozarządową lub instytucję kultury

• Jeśli czujesz się skrzywdzony przez swoich bliskich



RODZAJE TESTAMENTÓW

TESTAMENTY ZWYKŁE

Testament własnoręczny
Testament notarialny

Testament allograficzny

TESTAMENTY SZCZEGÓLNE

Testament ustny
Testament podróżny
Testament wojskowy



RÓŻNICA MIĘDZY TESTAMENTEM 
WŁASNORĘCZNYM A NOTARIALNYM

• Testament własnoręczny jest częściej podważany:
- Jego treść
- Autentyczność

• Jedynie w testamencie notarialnym można zawrzeć zapis windykacyjny

• Zdarza się, że testamenty własnoręczne są niszczone przez niezadowolonych spadkobierców; 
mogą również zaginąć



Testament – 50 zł 
Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie
uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
Testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł
Odwołanie testamentu – 30 zł

Do tego dochodzi cena wypisu – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę

ceny netto

KOSZT SPORZĄDZENIA TESTAMENTU NOTARIALNEGO



• Mieszkanie lub dom
• Działkę
• Oszczędności
• Wartościowe dokumenty lub księgozbiór
• Obrazy
• Samochód lub pojazdy gospodarcze
• Zwierzęta
• Autorskie prawa majątkowe
• Majątek przedsiębiorstwa

CO MOŻNA ZOSTAWIĆ W TESTAMENCIE?



CO MOŻNA ZAWRZEĆ W TESTAMENCIE?

Polecenie określonego działania lub zaniechania

(może obejmować świadczenie pieniężne lub mieć charakter niemajątkowy)

• polecenie dla syna, aby przekazał 1000 zł na rzecz jakiegoś 
stowarzyszenia lub fundacji

• polecenie skierowane do żony, żeby przekazała określony obraz do 
muzeum

• polecenie dla wnuczki, by zorganizowała pogrzeb według danego 
obrządku wiary, postawiła pomnik i dbała o grób 



Zapis – spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego 

na rzecz wskazanej osoby lub instytucji

Ja, Mariusz Mikołajski, ur. 6 listopada 1967 r., zam. w Makowie Podhalańskim przy
ul. Złotej 13, oświadczam niniejszym, iż na wypadek mojej śmierci, do co całości spadku, powołuję jako 
jedynego spadkobiercę mojego wnuka Rafała Mikołajskiego, ur. 15 lipca 2007 r.

Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję mojego spadkobiercę – Rafała
Mikołajskiego, do przeniesienia własności nieruchomości – działki nr 34/198 położonej w Suchej 
Beskidzkiej przy ul. Małej 18, objętej KW KR1S/0000876353/4, na rzecz domu dziecka Lalka, nr KRS 345 
678 987

Zapisobierca nie nabywa przedmiotu z chwilą otwarcia spadku, może tylko domagać się od 
spadkobierców wykonania zapisu. 



Zapis windykacyjny – spadkodawca przekazuje składnik majątku bezpośrednio zapisobiercy; 

zapisobierca nabywa przedmiot zapisu w chwili śmierci spadkodawcy 

Zapis windykacyjny można ustanowić wyłącznie w testamencie notarialnym, gdyż wymaga 
precyzyjnego sformułowania, by nie było wątpliwości co jest przedmiotem zapisu i komu on 
przypada

Przedmioty zapisu windykacyjnego:
- rzecz oznaczona co do tożsamości – np. samochód
- zbywalne prawo majątkowe – np. udziały w spółce z o.o.
- przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne
- ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności

Nie można przekazać zapisem windykacyjnym określonej sumy pieniężnej



Wykonawca testamentu – osoba, którą spadkodawca wskaże w testamencie do zarządzenia 

majątkiem spadkowym

• To osoba która:
- Spłaci długi spadkowe
- Wykona zapisy i polecenia
- Wyda spadkobiercom majątek spadkowy
- Będzie nadzorowała przedmiot zapisu windykacyjnego do czasu jego wydania 

odpowiedniej osobie
• Może nim być zarówno jeden ze spadkobierców, jak i znajomy, przyjaciel, sąsiad albo 

prawnik

• Wykonawca realizuje powierzone mu zadania odpłatnie, a jego wynagrodzenie należy do 
długów spadkowych

• Warto rozważyć powołanie wykonawcy testamentu szczególnie w przypadku, gdy istnieją 
wątpliwości, czy spadkobiercy zgodzą się na zaplanowany podział majątku.



W testamencie można również:

- Ustanowić fundację

- Wydziedziczyć spadkobierców



WYDZIEDZICZENIE

Wydziedziczenie to pozbawienie bliskiej osoby prawa do zachowku

Trzeba wskazać przyczynę, dlaczego się kogoś wydziedzicza. Nie może to być jakakolwiek
przyczyna, a jedynie ta wskazana w kodeksie cywilnym:

• wbrew jego woli, uprawniony do zachowku postępuje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (na przykład związał się ze 
środowiskiem przestępczym, jest uzależniony od narkotyków bądź alkoholu 

• dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 
obrazy czci

• uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (na 
przykład zerwał wszelkie kontakty, nie wykazuje zainteresowania osobą 
spadkodawcy i jego potrzebami – brak opieki w chorobie, zniedołężnieniu 



Tłuszcz 17 maja 2012 r.

TESTAMENT

Ja Jan Kowalski syn Adama i Ewy urodzony 
17 września 1948 roku w Gdańsku, będąc w pełni 
władz umysłowych, oświadczam iż w przypadku mojej 
śmierci cały majątek ma przypaść mojej żonie 
Krystynie Kowalskiej i córce Katarzynie Adamiak z 
domu Kowalska w równych częściach.

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna 
Pawła Kowalskiego gdyż nie utrzymuje on ze mną 
żadnych kontaktów rodzinnych od 5 lat, nie 
interesował się mną w czasie ciężkiej choroby jak 
również odmówił mi wsparcia w okresie 
pięciotygodniowego pobytu w szpitalu.

Podpis własnoręczny

Katowice, 23.11.1997

TESTAMENT

Ja Jan Kowalski oświadczam, że do całości spadku 
powołuje swoją siostrę Genowefę Wiśniewską z domu Kowalska, 
córkę Roberta i Małgorzaty, urodzoną dnia 15 kwietnia 1948 r. w 
Warszawie, zamieszkałą we Wrocławiu, przy ul. Kolorowej 46
Jednocześnie oświadczam, że wydziedziczam córkę z pierwszego 
małżeństwa Ludmiłę Kowalską, córkę Jana i Doroty, urodzoną dnia 14 
października 1975 r. w Łodzi, gdyż nie utrzymuje ona ze mną żadnych 
kontaktów rodzinnych od ponad piętnastu lat, nie interesowała się 
mną również w czasie ciężkiej choroby jak również odmówiła mi 
wsparcia w okresie kilkumiesięcznego pobytu w szpitalu.

Ponadto jako przyczynę wydziedziczenia uznaję także 
ciągłe bezpodstawne pomawianie mnie przez córkę Ludmiłę 
Kowalską w gronie rodzinnym połączone z używaniem słów 
obraźliwych i wulgarnych w stosunku do mojej osoby, o którym
dowiaduję się systematycznie od różnych naszych krewnych.
Takie zachowanie mojej własnej córki bardzo mnie raniło i rani, 
dlatego nie jestem w stanie jej wybaczyć i postanowiłem pozbawić ją 
prawa do zachowku. Taka jest moja wola, którą w pełni świadomie 
wyrażam.

Podpis własnoręczny



ZACHOWEK

Uprawnienie do zachowku wynika ze szczególnie bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym.
Przysługuje jedynie:

• Małżonkowi spadkodawcy
• Zstępnym spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki)
• Rodzicom spadkodawcy
• Przysposobionemu oraz jego zstępnym
• Przysposabiającemu

Wyżej wymienione osoby są jednak uprawnione do zachowku pod warunkiem, że byłyby w danym wypadku powołane do 
spadku z ustawy.
Oznacza to m.in., że rodzice spadkodawcy będą uprawnieni do zachowku jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca nie 
pozostawił zstępnych mogących i chcących dziedziczyć – rodzice dziedziczą bowiem z ustawy dopiero w braku zstępnych 
spadkodawcy.

Małżonek spadkodawcy nie będzie uprawniony do zachowku, jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji (separacja  
orzeczona wyrokiem sądu, a nie tylko separacja faktyczna). Także po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód 
małżonek nie będzie mógł skutecznie dochodzić zachowku od drugiego z małżonków.

Roszczenie o zachowek przedawnia się po pięciu latach



PRZECHOWYWANIE TESTAMENTU

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT)

• Wpis w rejestrze testamentów pozostaje niejawny za życia testatora.

• Po śmierci testatora jego spadkobiercy okazując akt zgonu mogą, za pośrednictwem 
dowolnego notariusza, poszukiwać testamentu oraz ustalić kancelarię, w której 
przechowywany jest taki akt.

• W Rejestrze Testamentów nie ujawnia się treści testamentu, a jedynie miejsce jego 
przechowywania

• Można zarejestrować testament własnoręczny, jednak tylko w przypadku, gdy 
zostanie on przekazany notariuszowi na przechowanie.



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPORZĄDZENIA TESTAMENTU?

Na początek wystarczą kartka papieru i ołówek, jak również kubek herbaty i wygodna 
kanapa. I spokój, który potrzebujemy, aby zebrać myśli. Przydatne mogą być również tabelki, 
które pomogą usystematyzować wszystko, co wchodzi w skład naszej masy spadkowej.



mieszkanie 200 tys. PLN

Ford Focus 15 tys. PLN

28 tys. PLNoszczędności

243 tys. PLN

Pierwsza tabelka służy do wpisania posiadanych przez nas przedmiotów, praw majątkowych i niemajątkowych, 
oszczędności, udziałów, itp. , które chcielibyśmy przekazać kolejnym pokoleniom w testamencie.



3,5 tys. PLN

11 tys. PLN

14,5 tys. PLN

Druga tabelka służy wpisaniu wszystkich posiadanych zobowiązań (m.in. kredytów, pożyczek), 
które spadkobiercy będą musieli pokryć przyjmując po nas spadek.



-

243 tys. PLN

228,5 tys. PLN

14,5 tys. PLN-

Trzecia tabelka służy wyliczeniu tego, co odziedziczą po nas spadkobiercy, po tym, jak od całej wartości majątku
odejmą wartość naszych zadłużeń, które będą musieli spłacić.



Katowice, dnia 20.03.2004 r.

Testament

Ja, Marian Kalita, syn Andrzeja i Ewy, urodzony w 
dniu 04.11.1952 r. w Toruniu, oświadczam, że powołuje do 
spadku po mnie:

1.    w części równej ½ spadku mojego syna Roberta Kalitę,
2.    w części równej ½ spadku moja córkę Annę Kalitę.

Jednocześnie mojemu serdecznemu przyjacielowi 
Kazimierzowi Nowakowi, który mieszka w Toruniu przy ulicy 
Klonowej 30, kolekcjonującemu monety, zapisuje mój zbiór 
monet.

Z kolei mojej siostrze, Bronisławie Molendzie, 
urodzonej w dniu 11.08.56 r., zapisuje pamiątki, które 
odziedziczyłem po naszych rodzicach  Andrzeju i Ewie.

Marian Kalita

Lublin, 19.11.2012 r.

Testament

Ja, Małgorzata Lipa z domu Kowalska, córka Edwarda i 
Bronisławy, urodzona w dniu 03.11.1948 r. w Krakowie, 
oświadczam, iż:

1. Powołuje do całości spadku mojego męża Radosława Lipę, syna 
Władysława i Zofii.

2 Gdyby mój mąż nie mógł lun nie chciał dziedziczyć, powołuje do 
całości spadku Fundację Pomocy Biednym Dzieciom, która działa w 
Krakowie przy ulicy Nowej 1.

3. Wydziedziczam mojego jedynego syna Roberta Lipę, który od 8 
lat nie interesuje się życiem naszej rodziny, nie uczestniczy w nim, 
mimo iż ja i mój mąż zmagamy się z ciężkimi chorobami. Mimo 
usilnych prób syn nie chce utrzymywać z nami kontaktu i prowadzi 
niewłaściwy tryb życia. Nadużywa ustawicznie alkoholu u przebywa 
w środowisku przestępczym. Był tez skazany wyrokiem sądowym za 
kradzież i rozbój.

Małgorzata Lipa



1. Otwarcie spadku – to moment śmierci spadkodawcy. 

2. Formalnym dokumentem potwierdzającym chwilę otwarcia spadku jest akt zgonu
spadkodawcy

3. Z chwilą otwarcia spadku dochodzi do nabycia spadku przez spadkobierców – od tego 
momentu na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. Stają się oni właścicielami
majątku spadkowego

4. Z tą chwilą następuje ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych oraz uprawnionych do zachowku, 
a także ustalenie składu spadku

5. Od momentu otwarcia spadku liczy się termin przedawnienia roszczenia o zachowek

OTWARCIE SPADKU



1. Akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza – to uzyskanie stwierdzenia praw do spadku u 
notariusza.

3. Notariusz nie może wydać aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli testament miał formę szczególną –
wówczas trzeba wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku

4. Notariusz odmówi sporządzenia aktu w sytuacjach wątpliwych, np. gdy zachodzą poważne wątpliwości co do 
ważności testamentu

2. Można z niego skorzystać wyłącznie w sytuacjach niespornych – konflikt między spadkobiercami 
wyklucza taką możliwość. 

5. Nie jest  dopuszczalne sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w stosunku do spadku, w skład 
którego wchodzą nieruchomości położone za granicą, a także w sytuacji, gdy spadkodawcą jest cudzoziemiec.

6. Muszą stawić się równocześnie wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i 
testamentowi oraz na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.  

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA



1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy

skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

2. Sprawa będzie musiała zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej:
• Jeśli spadkodawca zostawił kilka różnych testamentów i zachodzą poważne wątpliwości co autentyczności jednego lub kilku
z nich
• Jeśli spadkobiercy kwestionują autentyczność testamentu
• Jeśli między spadkobiercami jest konflikt co do ważności testamentu.

3. Sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

4. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać adresy pozostałych spadkobierców, aby umożliwić sądowi 
wezwanie ich na rozprawę.

5. Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się analizowaniem tego, jakie składniki majątkowe wchodziły
w skład spadku, nie będzie także „dzielił” składników masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. To następuje podczas sprawy 
o dział spadku.

6. Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł + 6 zł za każdą stronę odpisu 
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PRZEZ SĄD



PODATEK OD SPADKU

Osoby zwolnione od
płacenia podatku

Najbliżsi członkowie rodziny
(I grupa podatkowa):

- Małżonek
- Zstępni (dzieci, wnuki)
- Wstępni (rodzice, dziadkowie)
- Pasierbowie
- Rodzeństwo
- Ojczym
- Macocha
- Teściowie

Zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników 
majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 
6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu 
poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Nie mamy obowiązku niczego zgłaszać, jeśli wartość rynkowa nabytego
majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku – 9637 zł.

Jeśli wartość nabytego majątku przekracza tę kwotę, a my nie zgłosimy 
jego nabycia we wskazanym terminie, musimy wówczas zapłacić 
podatek.

Stan na I.2019 r.



II grupa podatkowa:

- Zstępni rodzeństwa
- Rodzeństwo rodziców
- Zstępni i małżonkowie pasierbów
- Małżonkowie rodzeństwa
- Rodzeństwo małżonków
- Małżonkowie rodzeństwa małżonków
- Małżonkowie innych zstępnych

Opodatkowaniu podlega czysta wartość spadku 
przekraczająca kwotę 7.276 zł

Stan na I.2019 r.

PODATEK OD SPADKU



III grupa podatkowa:

- Pozostali nabywcy

Opodatkowaniu podlega czysta wartość spadku 
przekraczająca kwotę 4.902 zł

Stan na I.2019 r.

PODATEK OD SPADKU



ewelina.szeratics@of.org.pl
www.napisztestament.org.pl

mailto:ewelina.szeratics@of.org.pl


Infolinia testamentowa

0-500-857-074
Wtorki 16:00-17:00

Czwartki 11:00-12:00



www.naglesami.org.pl



Śmierć bliskich jest bolesnym doświadczeniem. 
Wiele osób potrzebuje w tym czasie profesjonalnego wsparcia. 
Od ponad siedmiu lat FNS słucha i odpowiada na te potrzeby.

• Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w żałobie, w tym 
konsultacje, spotkania wsparciowe, psychoterapię; grupy wsparcia działają w wielu miastach.

• Pomoc dzieciom po stracie bliskich, w postaci 
grupy wsparcia, spotkania wsparciowe dla dzieci i konsultacje dla opiekunów.

• Bezpłatny Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108

• Pomoc prawna

• Szkolenia dla profesjonalistów pracujących z osobami po stracie

• Projekt NAGLE ZMIANA – wsparcie organizacji w kryzysowych sytuacjach, m.in. w 
związku ze śmiercią pracownika lub bliskiej mu osoby.

• Występowanie w mediach, starając się „oswajać” temat żałoby.





Dziękuję za uwagę


