
Wodzisław Śląski, 23 maja 2012 roku1 

Testament2 

 Ja niżej podpisana Anna Nowak, córka Jana i Marii, zamieszkała w 

Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wiosennej 1, legitymująca się dowodem osobistym 

nr ABC 123456, świadoma dokonywanej czynności, bez przymusu oświadczam, iż 

na wypadek mojej śmierci do jednej drugiej spadku powołuję moją córkę Halinę 

Kowalską, zamieszkałą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 1, do jednej czwartej 

spadku powołuję moją wnuczkę Katarzynę Nowak, zamieszkałą w Krakowie przy 

ul. Wawelskiej 10 oraz do jednej czwartej spadku powołuję mojego brata 

Kazimierza Kowalczyka, zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 

Wiosennej 2.3 

 Ponadto oświadczam, iż mojemu synowi Jerzemu Nowak pomagałam 

finansowo poprzez przekazanie środków pieniężnych w kwocie 65.000 zł na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie chcę, aby 

dziedziczył on po mojej śmierci.4 

Anna Nowak    

Chcę, aby kolekcje znaczków po moim mężu, otrzymał jego brat Zbigniew 

Nowak, zamieszkały w Jaworznie, przy ul. Katowickiej 10/1. 

Anna Nowak5    

                                                 

1 Testament powinien być opatrzony pełną datą, co jest bardzo ważne zwłaszcza przy 

ustalaniu kolejności testamentów, jeżeli sporządzonych było ich kilka. Data pozwala także 

zbadać, czy osoba sporządzająca go była wtedy w pełni władz umysłowych. 

2
 Powszechna jest opinia, że testament notarialny jest lepszy. Nic bardziej mylnego. Każda 

forma testamentu ma taką samą rangę. Jednak aby miał doniosłość prawną, należy 

pamiętać o paru zasadach. Może sporządzić go tylko osoba mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych ( nie może go spisać osoba ubezwłasnowolniona choćby częściowo), 

musi być ona w pełni władz umysłowych (obalony może zostać testament, którego testator 

np. ze względu na chorobę, nie był już świadom swoich czynów) Koniecznie musi być 

podpisany, ale nie można go komuś podyktować i tylko własnoręcznie na koniec się 

podpisać! W takim przypadku testament jest nieważny! 



                                                                                                                                                         
3
 Przy spisywaniu testamentu należy ustalić ilość udziałów. Można również ustalić, iż każdy 

z spadkobierców dziedziczy po równo. Ponadto nie cały spadek musi być objęty testamentem, 

ponieważ można również oświadczyć, iż np.: w jednej czwartej powołuję do spadku 

swoją opiekunkę Jadwigę Stokrotka, zamieszkałą w Wodzisławiu przy                    

ul. Orzeszkowej 1, zaś pozostałą część spadku dziedziczą spadkobiercy ustawowi. 

4
 Często się zdarzą, że spadkodawcy za życia pomagali szczególnie jednemu ze swoich 

ustawowych  spadkobierców,  który po śmierci testatora musiałby jeszcze otrzymać 

zachowek, a co z punktu widzenia spadkobierców testamentowych mogłoby być szczególnie 

niesprawiedliwe. Stąd warto pamiętać, o tego typu rozporządzeniach, jeżeli podzielamy taką 

opinię. 

5
 Po wyrażeniu swojej woli, należy zawsze się podpisać imieniem i nazwiskiem. Jeżeli 

zapomnimy coś dodać, a da się to pogodzić z treścią poprzednich postanowień, zawsze można 

pod spodem dopisać kolejną wolę, jednak należy się ponownie na końcu podpisać imieniem i 

nazwiskiem. 


