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wzór testamentu

uwagi pod podpi-
sem spadkodawcy 
Podpis testatora (czyli spi-
sującego testament) powi-
nien być umieszczony na 
samym końcu. Jeśli jednak 
zechcesz coś jeszcze dopi-
sać pod podpisem, musisz 
to opatrzyć datą i znów 
podpisać. Dodatkowe dys-
pozycje dopisane pod pod-
pisem uważa się bowiem 
za nowy testament. Będzie 
on więc ważny tylko wte-
dy, gdy ponownie podpi-
szesz go swoim imieniem  
i nazwiskiem.

treść testamentu  
Podaj w nim: ◗ swoje dane 
(imię, nazwisko, adres).  
◗ Wymień osoby, które usta-
nawiasz spadkobiercami do 
całości lub części spadku, 
jest to bowiem główny cel 
spisywania testamentu. 
Podaj dane spadkobierców, 
choć nie jest to bezwzględ-
nie konieczne. Wystarczy, 
gdy napiszesz np.: „Cały mój 
majątek zapisuję najstarsze-
mu synowi” albo: „Chcę, aby 
dziedziczyły po mnie moje 
dzieci” – z takiego zapisu 
wynika, że podzielą się ma-
jątkiem po równo.  
◗ Jeśli np. któregoś ze 
spadkobierców już wcześ-
niej obdarowałaś i chcesz 
go wyłączyć ze spadku, 
napisz to w testamencie.
◗ Możesz także w testa-
mencie zobowiązać  
spadkobiercę (lub spadko-
bierców) do określonego 
działania (nazywa się to 
poleceniem), np. do prze-
kazania jakiejś rzeczy  
określonej osobie.  
Spadkobierca dziedziczy 
wtedy po tobie cały  
majątek, ale wymieniony  
przez ciebie przedmiot 
musi przekazać wskazanej 
w testamencie osobie.

ważne!  
Jeśli nie zostawisz testa-
mentu, twoja rodzina 
będzie dziedziczyła zgod-
nie z ustawą: ◗ Najpierw 
małżonek i dzieci  
(w równych częściach,  
ale małżonek nie mniej 
niż jedną czwartą spad-
ku). ◗ Gdy nie ma dzieci 
ani wnuków – majątek 
dziedziczą małżonek, 
rodzice i rodzeństwo 
zmarłego. Małżonek nie 
może wtedy otrzymać 
mniej niż połowę spadku. 
Drugą połowę dzielą mię-
dzy siebie rodzice i ro-
dzeństwo spadkodawcy.  
◗ Gdy zmarły nie miał 
bliskich – jego majątek 
przejmuje gmina, w któ-
rej mieszkał.

dokładna data  
Testament koniecznie 
powinien zostać opatrzo-
ny pełną datą (dzień, mie-
siąc, rok). Jest to ważne 
między innymi dla ustale-
nia kolejności testamen-
tów, jeśli sporządzisz ich 
więcej niż jeden. Z punktu 
widzenia prawa ważny 
jest zawsze ostatni testa-
ment. Dzięki dacie można 
też ustalić, czy osoba spi-
sująca testament była  
w pełni władz umysło-
wych (nie była np. w tym 
czasie ciężko chora i nie-
świadoma tego, co robi). 

podpis  
Nie zapomnij o własno-
ręcznym podpisaniu testa-
mentu (pełnym imieniem 
i nazwiskiem). Bez twoje-
go podpisu dokument 
będzie nieważny. Podpis 
powinien się znajdować 
bezpośrednio pod treścią 
testamentu, kończąc ją.

✃

Warszawa, dnia 23.05.2009 r. 

Chcę, aby pamiątkowy naszyjnik, który mam po mojej babce, otrzymała  
moja siostrzenica Anna Jagodzińska, zamieszkała w Lublinie,  
przy ul. Akacjowej 1 m. 2.

TESTAMENT

Ja, Anna Kowalska, córka Zbigniewa i Weroniki, zamieszkała  
w Warszawie przy ul. Krzywej 1 m.1 , legitymująca się dowodem 
osobistym nr ABA 30000, świadoma podejmowanej czynności i bez 
przymusu oświadczam, że na wypadek mojej śmierci do jednej 
drugiej spadku po mnie powołuję mojego syna Stefana Kowalskiego, 
zamieszkałego w Krakowie przy ul. Osiedlowej 1 m. 1. 
Do jednej czwartej spadku po mnie powołuję moją wnuczkę Lucynę 
Kowalską, zamieszkałą w Krakowie przy ul. Osiedlowej 1 m. 1.
Do jednej czwartej spadku powołuję mojego bratanka Marka  
Kowalskiego, zamieszkałego w Łodzi przy ul. Prostej 1 m. 1.

Jednocześnie oświadczam, że mam jeszcze drugiego syna, Marka 
Kowalskiego, któremu pomogłam przy budowie domu, wydając  
na ten cel około 80 tys. złotych. Dałam mu również pieniądze  
(50 tys. zł) na wyposażenie domu. W związku z tym nie chcę,  
aby dziedziczył po mojej śmierci.

Anna Kowalska

Anna KowalskaWarszawa, dnia 15.06.2009 r. 


