
WSZYSTKO, 
O CO CHCIAŁBYŚ ZAPYTAĆ 

ZANIM SPORZĄDZISZ TESTAMENT

www.napisztestament.org.pl



SPIS TREŚCI

Dlaczego warto sporządzić testament?   3

Testament własnoręczny czy notarialny?   8

Rozporządzenia, które można zawrzeć w testamencie   12

Jak przygotować się do sporządzenia testamentu?   14

Testament a przedsiębiorcy   17

Dlaczego warto uwzględnić organizację 
w testamencie?   19

Jak to zrobić?   20

Najczęściej zadawane pytania   22

Organizacje uczestniczące w kampanii 

„Napisz Testament”   25–39

stan prawny na maj 2018 r.

Inicjatorem kampanii „Napisz Testament” jest Fundacja Otwarte Forum



Trzymają Państwo w rękach informator o testamentach, który 
został przygotowany przez grupę ekspertów, na co dzień mających 
do czynienia z prawem spadkowym i współpracujących przy kampanii 
„Napisz Testament”. 

Informator powstał zarówno z myślą o tych, którzy rozważają 
sporządzenie testamentu, jak i o tych, którzy nie mają świadomości, 
że napisanie przez nich tego dokumentu pozwoliłoby uniknąć – po ich 
śmierci – sporów sądowych i rodzinnych, jak również licznych kompli-
kacji, mogących pojawić się w związku z brakiem testamentu. A tych, 
jak wskazują prawnicy, jest wiele i duża część z nich wynika z niewy-
starczającej wiedzy na temat sporządzania tych dokumentów.

W informatorze znajdziecie zatem Państwo odpowiedzi na py-
tania: dlaczego warto sporządzić testament, jak się do tego przygo-
tować, co można w nim zawrzeć, jaki rodzaj testamentu wybrać oraz 
co zrobić, aby po naszej śmierci spadkobiercy mogli łatwo testament 
odnaleźć. 

Za pośrednictwem tej publikacji pragniemy ponadto zwrócić 
Państwa uwagę na możliwość uwzględnienia w testamencie wybra-
nej organizacji pozarządowej. Podkreślamy przy tym, że decydując się 
na ten krok, pamiętajmy w pierwszej kolejności o rodzinie oraz o oso-
bach szczególnie nam bliskim. Dopiero na końcu rozważmy, choćby 
symboliczny, zapis w testamencie dla konkretnej fundacji lub sto-
warzyszenia. Jeśli wiele osób zdecyduje się na ten krok, niewielkie 
sumy zostaną zwielokrotnione i przyczynią się do wzmocnienia bar-
dzo ważnych i potrzebnych działań, podejmowanych przez nie na co 
dzień. 

Organizacje, które rekomendujemy jako najlepsze do uwzględ-
nienia w testamencie to etyczne, transparentne i działające zgodnie 
z prawem instytucje. Pełny wykaz organizacji wraz z opisem ich dzia-
łalność znajduje się wewnątrz informatora.

 
Ewelina Szeratics, manager kampanii „Napisz Testament”
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Większość osób zapytanych, 
z  czym kojarzy im się testament 

odpowiedzą, że z aktem ostatniej 
woli, ze śmiercią lub chorobą, ze 
znacznym majątkiem lub z  nie-
zwykle skomplikowaną czynno-
ścią, która zajmuje sporo czasu. 

Rzeczywiście, część osób sporządza-
jących ten dokument to osoby starsze, ciężko chore albo majęt-
ne, pragnące za życia uregulować swoje sprawy fi nansowe. 

Prawnicy podkreślają jednak, że coraz częściej na napi-
sanie testamentu decydują się osoby młode, które traktują 
testament jako jeden ze sposobów zarządzania swoim ma-
jątkiem na wypadek, gdyby nagle zmarli. 

Osoby te mają świadomość, że gdyby 
nagle zaskoczyło je najgorsze, a wcześniej nie 
sporządziłyby testamentu, spadek po nich 
otrzymają spadkobiercy ustawowi. A  taki 
scenariusz nie zawsze jest zgodny z ich wolą.

Kim są zatem ci, którzy decydu-
ją się sporządzić testament? To przede 
wszystkim osoby świadome, pragnące 
zabezpieczyć swoich najbliższych i roz-
dysponować posiadane dobra według 
własnego uznania. Na wypadek, gdyby 
nagle ich zabrakło. 


coraz częściej 

na napisanie 

testamentu 

decydują się 

osoby młode

DLACZEGO WARTO 
SPORZĄDZIĆ TESTAMENT?  
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Nie istnieje wyczerpująca lista wszystkich sytuacji, w któ-
rych ludzie decydują się na napisanie testamentu. Poniżej przy-
taczamy jedynie kilka przykładów.

1.   RODZICE MAŁOLETNICH DZIECI  
 
 – zgodnie z  dziedziczeniem 
ustawowym, w razie śmierci 
jednego z  rodziców, spadek 
po nim dziedziczą żyjący 
małżonek oraz dzieci zmarłe-
go. Jeśli dzieci są małoletnie, 
to do czasu uzyskania przez 
nie pełnoletności ich majątkiem 
zarządza sąd rodzinny.

W  przypadku gdyby zmarły zostawił po sobie połowę 
udziałów we wspólnym mieszkaniu, te udziały odziedziczyliby 
wspólnie żyjący małżonek oraz dzieci. A gdyby żyjący małżonek 
zechciał sprzedać w przyszłości mieszkanie, wówczas nie mógł-
by tego uczynić bez zgody sądu rodzinnego. Część udziałów 
w mieszkaniu należałaby bowiem do małoletnich dzieci, które 
przed ukończeniem osiemnastu lat nie mogą decydować o swo-
im majątku. Jak podkreślają prawnicy, sąd rodzinny nie zawsze 
trzyma stronę rodziców. Ta sprawa mogłaby się zatem zakończyć 
niekorzystnie dla rodzica pragnącego sprzedać mieszkanie.

Aby uniknąć takiej sytuacji, oboje małżonkowie powinni 
sporządzić tzw. testamenty wzajemne1, w których jako wyłącz-
nego spadkobiercę wskazaliby siebie nawzajem. W ten sposób, 
w  razie śmierci jednego z nich, cześć udziałów w mieszkaniu 
przechodzi wyłącznie na drugiego małżonka, który może w ca-
łości decydować o przyszłości tej nieruchomości. 

1  Każdy z małżonków sporządza swój testament, polskie prawo nie dopuszcza wspól-
nego testamentu obojga małżonków. 
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2.   DZIADKOWIE PRAGNĄCY PRZEKAZAĆ 
SWÓJ MAJĄTEK WNUKOM 

– sporządzają testament, aby 
mieć pewność, że wnuk (lub 
wnuki) otrzymają cały spa-
dek. Należy jednak pamię-
tać, że w  takiej sytuacji, 
rodzicom spadkobierców bę-
dzie przysługiwało roszczenie 
o zachowek2. 

Ponadto, dziadkowie powinni wskazać 
w testamencie osobę, która będzie zarządzała odzie-
dziczonym przez wnuki majątkiem do czasu uzyskania 
przez nie pełnoletności (zakładając, że to osoby małoletnie).

3.     OSOBY ŻYJĄCE W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH 

– w razie śmierci jednego z partnerów, 
drugi partner nie jest uprawnio-
ny do dziedziczenia po zmarłym. 
Polskie prawo spadkowe traktuje 
bowiem takie osoby jak obce. Je-
dynym sposobem, aby uniknąć tej 
sytuacji jest sporządzenie testa-
mentu. Jest to szczególnie ważne 

np. w  przypadku współwłasności 
mieszkania. Każdy z partnerów spo-

2  Zachowek należy się najbliższej rodzinie spadkodawcy, jeśli jej członkowie zostali 
pominięci w testamencie. Osobami uprawnionymi do zachowku są: zstępni spadko-
dawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz jego małżonek. Jeśli spadkodawca, w chwili 
śmierci nie miał zstępnych, wówczas prawo do zachowku przysługuje jego małżon-
kowi oraz rodzicom. Roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu spadko-
dawcy ani innym dalszym krewnym lub powinowatym. 
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rządza testament, w którym swój udział przekazuje drugiemu 
partnerowi. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie śmierci jednego z nich, 
udział należący do zmarłego nie przypadnie spadkobiercom usta-
wowym (np.  rodzicom i rodzeństwu). Będzie im jednak przy-
sługiwał zachowek. Należy ponadto pamiętać, że partner, który 
odziedziczy udział po zmarłym, będzie musiał zapłacić podatek 
od spadków w wysokości należnej dla III grupy podatkowej3.

4.    OSOBY PRAGNĄCE PODZIELIĆ POSIADANY MAJĄTEK 
WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA 

–  zgodnie z dziedziczeniem 
ustawowym, spadek po zmar-
łym otrzymują spadkobiercy 
ustawowi. W art. 931 – 935 
Kodeksu cywilnego można 
znaleźć wyczerpującą listę 
tych osób oraz wysokość ich 
udziałów w spadku.

Jeśli jednak wolą danej osoby jest, 
aby spadek po niej otrzymały inne osoby 
niż wskazane w przepisach albo te same, z tym, że w innych 
proporcjach, niż wynika to z Kodeksu cywilnego, wówczas ko-
nieczne jest sporządzenie testamentu.

3  Poniżej wskazujemy tzw. grupy podatkowe zobowiązane do zapłacenia podatku od 
spadków.

  Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, 
wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa; 

  Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców 
(np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa 
i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie in-
nych zstępnych (np. mąż wnuczki); 

 Grupa III: pozostali nabywcy. 
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5.    OSOBY SAMOTNE 

– czyli takie, które nie posia-
dają rodziny ani krewnych. 
Zgodnie z polskim prawem 
spadkowym, po śmierci ta-
kich osób, w miejsce spadko-
bierców ustawowych wchodzi
gmina ostatniego miejsca za-
mieszkania zmarłego, a jeśli nie 
da się jej ustalić, Skarb Państwa.

W celu uniknięcia takiej sytuacji, chcąc rozdysponować 
swoim majątkiem według własnego uznania, osoby samotne 
sporządzają testament. W dokumencie tym, jako spadkobierców 
wskazują przyjaciół, sąsiadów, zaprzyjaźnioną bibliotekę lub mu-
zeum, a także fundację lub stowarzyszenie, które ich zdaniem 
spożytkują otrzymany spadek w odpowiedni sposób.
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TESTAMENT WŁASNORĘCZNY CZY NOTARIALNY?  

Z doświadczenia prawników specjali-
zujących się w prawie spadkowym wynika, 
że najczęściej podważanym testamentem 
jest testament własnoręczny, zwany 
holografi cznym. To testament napisany 
w domu i (najczęściej) tam też przechowy-
wany. Aby taki testament był ważny, testa-
tor (czyli osoba pisząca testament) musi 
sporządzić go własnoręcznie. Wykluczone 
jest napisanie testamentu na komputerze 
lub maszynie do pisania. Ponadto, musi on 
zawierać datę oraz podpis testatora. 

Sposoby podważania testamentów są różne.
 

    Jeden z możliwych scenariuszy jest następujący: spadko-
biercy ustawowi nie zgadzają się z treścią testamentu (po-
nieważ np. przypadł im mniejszy udział, niż się spodziewa-
li). Pragną zatem podważyć testament, próbując dowieść 
przed sądem, że zmarły, w chwili jego sporządzania, nie był 
świadomy tego, co w nim zapisuje. 

      Mogą również próbować udowodnić, że testament jest nie-
ważny, ponieważ w chwili jego sporządzania spadkodawca 
zażywał silne leki, które mogły utrudnić lub wyłączyć świa-
dome podjęcie przez niego decyzji. 


najczęściej 

podważanym 

testamentem 

jest testament 

własnoręczny, 

zwany holo-

graficznym  
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    Niezadowoleni spadkobiercy mogą również próbować do-
wieść, że testament został napisany pod wpływem nacisku 
innej osoby. 

    Mogą również podważyć autentyczność pisma widniejące-
go na testamencie uważając, że nie należy ono do zmarłego. 

Jeśli sąd przychyli się do wniosku niezadowolonych spad-
kobierców i uzna przytoczone powody za wystarczające do pod-
ważenia testamentu, wówczas jego treść zostaje unieważniona. 
A wola spadkodawcy co do dysponowania jego majątkiem, nie 
zostaje uwzględniona.

Prawdopodobieństwo pod-
ważenia testamentu jest o wiele 
mniejsze, jeśli zostanie on spo-
rządzony u notariusza. Prawnik 
ten ma obowiązek zweryfi kować 
tożsamość przyszłego testatora. 
Sprawdza również,  czy nie po-
zostaje on pod wpływem środ-
ków odurzających, czy jest świa-
domy swoich działań i czy nikt  
nie zmuszał go do tego, aby taki 
testament sporządził. 

Notariusz z pewnością zadba o to, żeby wola testatora wy-
rażona była jak najdokładniej, zgodnie z prawem, bez postano-
wień, które mogłyby wzajemnie sobie przeczyć lub się wykluczać. 

Ponadto, przy sporządzeniu testamentu notarialnego, 
eliminuje się praktycznie do zera ryzyko, że testament zo-
stanie zniszczony lub zaginie. Notariusz ma bowiem obowią-
zek przechowywania w bezpiecznych warunkach wszystkie akty 
notarialne, w tym testamenty, które podpisywane są przy jego 
udziale. 


testament notarialny 

jest rzadziej podwa-

żany niż testament 

własnoręczny, 

a notariusz gwaran-

tuje jego bezpieczne 

przechowywanie 
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JAKIE INNE MOŻLIWOŚCI DAJE TESTAMENT NOTARIALNY? 

Testament notarialny, jako akt 
sporządzany w profesjonalny sposób 
niesie za sobą również dalsze ko-
rzyści, których nie sposób uzyskać 
przy sporządzaniu testamentu 
w innej formie. 

Dotychczas, nawet po sporzą-
dzeniu testamentu w formie aktu 

notarialnego, bardzo trudno było 
spadkobiercom uzyskać do niego do-

stęp. Często spadkobiercy nie wiedzą nawet 
o  tym, że taki akt istnieje. Nie mają również wiedzy na temat 
tego, w której kancelarii notarialnej jest on przechowywany. Do 
tej pory wyszukiwanie konkretnego testamentu notarialnego 
było długotrwałe i żmudne, z tego względu, iż poszukiwany te-
stament mógł zostać sporządzony w dowolnej kancelarii notarial-
nej na terenie całego kraju. Uzyskując odpowiedź jednej z kance-
larii o braku poszukiwanego przez nas testamentu, pozostaje do 
sprawdzenia jeszcze kilka tysięcy innych biur notarialnych. 

Żeby uniknąć takich problemów 
stworzony został Notarialny Rejestr Te-
stamentów. Jest to rozwiązanie stosowane 
z powodzeniem w wielu krajach. Wzmaga 
ono poczucie pewności, że testament zo-
stanie ujawniony bez opóźnienia, nie zagi-
nie ani nie zostanie zniszczony. Przedmio-
tem wpisu w Rejestrze Testamentów może 
być testament notarialny oraz testament 
własnoręczny, jednakże ten drugi tylko 
w przypadku, gdy zostanie on przekazany 
notariuszowi na przechowanie.


Notarialny 

Rejestr Testa-

mentów uła-

twia odszuka-

nie testamentu 

oraz miejsce 

jego przecho-

wywania 
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Wpis do rejestru testamentów dokonywany jest dobrowol-
nie i bezpłatnie przez notariusza i UWAGA – wpis w rejestrze 
testamentów pozostaje niejawny za życia testatora. Dzięki 
temu, spadkobierca ma pewność, że żadna osoba z wyjątkiem 
notariusza nie pozna jej woli. Za życia testatora nikt nie może 
sprawdzić, czy sporządził on testament. Natomiast po śmierci 
testatora jego spadkobiercy okazując akt zgonu mogą, za pośred-
nictwem dowolnego notariusza, poszukiwać testamentu oraz 
ustalić kancelarię, w której przechowywany jest taki akt. 

Warto również wiedzieć, że w Rejestrze Testamentów nie 
ujawnia się treści testamentu, a jedynie miejsce jego przechowywa-
nia, co jednak już samo w sobie ułatwia i przyśpiesza całe postępo-
wanie związane z poszukiwaniem testamentu, gdyż udając się do 
najbliższego notariusza możemy szukać testamentu znajdującego 
się w dowolnym biurze notarialnym w Polsce. Utworzenie Nota-
rialnego Rejestru Testamentów jest więc przemyślanym i spraw-
dzonym rozwiązaniem rozwiewającym troski osób sporządzają-
cych testament, aby po ich śmierci informacja o tym, że sporządzili 
testament dotarła do spadkobierców, a sam testament nie został 
zniszczony lub nie zaginął. Szczególnie z uwagi na fakt, że wpis 
do Rejestru Testamentów jest bezpłatny, a testator w każdej 
chwili może zażądać usunięcia testamentu z Rejestru.

Koszt sporządzenia testamentu nota-
rialnego waha się od 50 do 200 zł netto i za-
leży od jego treści. Do tego dochodzi cena 
wypisu w wysokości 6 zł za każdą rozpoczę-
tą stronę. Najlepiej skontaktować się z wy-
braną kancelarią notarialną i zapytać o koszt 
sporządzenia tego dokumentu. Na ofi cjalnej 
stronie Krajowej Rady Notarialnej znajdu-
je się wyszukiwarka wszystkich notariuszy 
w kraju – każdy może znaleźć tam kancela-
rię notarialną działającą w jego mieście.


Koszt spo-

rządzenia 

testamentu 

notarialne-

go wynosi 

od 50 

do 200 zł 
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ROZPORZĄDZENIA, 
KTÓRE MOŻNA ZAWRZEĆ W TESTAMENCIE 
(zarówno własnoręcznym, 
jak i notarialnym)  

1.  USTANOWIENIE SPADKOBIERCY
  W testamencie można powołać spadkobiercę lub spadko-
bierców do całości lub do części spadku. Nie trzeba wskazy-
wać imienia i nazwiska tych osób, wystarczy sformułowanie 
„moja małżonka” albo „moja starsza siostra”. Jako spadko-
biercę można wskazać każdego – zarówno członka bliższej 
lub dalszej rodziny, przyjaciela, znajomego, sąsiada, a także 
lokalną bibliotekę, muzeum, stowarzyszenie, fundację, itp.

2.  POLECENIE
  Spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek 
określonego działania lub zaniechania, które może doty-
czyć np. opiekowania się chorym członkiem rodziny albo 
przekazania wskazanej bibliotece zbioru książek. Polece-
nie ma charakter niemajątkowy, czyli adresat polecenia nie 
może osiągnąć żadnej korzyści majątkowej.

3.  ZAPIS ZWYKŁY
  Spadkodawca może zobowiązać w testamencie konkretną 
osobę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego 
na rzecz wskazanej osoby. Zapis może być uczyniony pod 
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Roszczenie z ty-
tułu zapisu przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia 
wymagalności zapisu. Spadkodawca może na przykład zo-
bowiązać swojego przyjaciela do przekazania konkretnej 
kwoty pieniężnej wskazanemu stowarzyszeniu lub fundacji.
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4.  ZAPIS WINDYKACYJNY
  Spadkodawca może zapisać konkretne składniki majątku 
wskazanym osobom. Należy pamiętać, że testament zawie-
rający zapis windykacyjny musi być sporządzony w formie 
aktu notarialnego, a więc taki zapis możliwy jest jedynie 
w testamencie notarialnym.

5.  POWOŁANIE WYKONAWCY TESTAMENTU
  Spadkobierca może powołać w testamencie wykonawców 
albo wykonawcę testamentu, czyli osobę, która w przypad-
ku nagłej śmierci spadkodawcy zadba, aby jego majątek 
został rozdysponowany zgodnie z jego wolą. Ustanowienie 
wykonawcy testamentu jest wręcz koniecznością w przy-
padku spadku o dużej wartości, skomplikowanym stanie 
prawnym, spadku zapisanego osobie niepełnoletniej lub 
w razie wątpliwości odnośnie tego, czy spadkobiercy zgo-
dzą się na zaplanowany podział majątku.

6.  WYDZIEDZICZENE
  Spadkodawca może w testamencie wydziedziczyć daną oso-
bę, czyli pozbawić ją prawa do zachowku. Katalog osób, któ-
rych dotyczy wydziedziczenie został określony w Księdze 
IV Kodeksu cywilnego. Są to zstępni, małżonkowie i rodzi-
ce, którzy: wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie 
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; do-
puściły się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu 
lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopeł-
niły względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

7.  USTANOWIENIE FUNDACJI
  Osoba sporządzająca testament może także ustanowić fun-
dację. Instytucja ta jest w Polsce mało popularna. W ostat-
nich latach, fundację w swoim spadku powołała Wisława 
Szymborska.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO SPORZĄDZENIA 
TESTAMENTU?  

Testament to ważny doku-
ment, do którego sporządzenia 
trzeba się dobrze przygotować. 
W nim bowiem wskazujemy, komu 
chcemy przekazać konkretne składniki 
naszego majątku albo całą masę spadkową. 
W nim również możemy wskazać osobę, która będzie wykonaw-
cą testamentu i zadba o sprawną realizację zawartych w nim po-
stanowień. W testamencie możemy również zażyczyć sobie, aby 

spadkobiercy podjęli określone działania, jak 
na przykład raz w miesiącu przywozili środ-
ki czystości do wskazanego przez nas domu 
dziecka albo przekazali konkretną kwotę wy-
branej przez nas fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pamiętajmy przy tym, że testament 
w każdej chwili można zmienić – nasza sytu-
acja życiowa lub fi nansowa może ulec zmianie, 
co wpłynie również na treść testamentu. Wy-
starczy wówczas wizyta u notariusza i w miej-
sce dotychczasowego testamentu sporządzenie 
kolejnego.

Czego potrzebujemy, aby napisać testament? Na początek 
wystarczą kartka papieru i ołówek, jak również kubek herbaty 
i wygodna kanapa. I spokój, który potrzebujemy, aby zebrać myśli. 

Na sąsiedniej stronie zamieszczamy tabelki, które po-
mogą przygotować się do sporządzenia testamentu.


Testament 

możemy 

zmienić 

w dowolnym 

momencie 
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    Pierwsza służy do wpisania posiadanych przez nas przed-
miotów, praw majątkowych i niemajątkowych, oszczędno-
ści, udziałów, itp., które chcielibyśmy przekazać kolejnym 
pokoleniom w testamencie.

SKŁADNIK MAJĄTKU SZACUNKOWA WARTOŚĆ

Nieruchomości

Środki na koncie bankowym

Inwestycje

Akcje i oszczędności

Ubezpieczenie na życie

Pieniądze, które ktoś jest Ci dłużny

Samochód, motor, itp.

Inne dobra

SUMA A

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

ZADŁUŻENIE SZACUNKOWA WARTOŚĆ

Kredyt hipoteczny

Pożyczki

Karta kredytowa

Inne zadłużenia

SUMA B

    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.

SUMA A

SUMA B

WARTOŚĆ NETTO TWOJEGO MAJĄTKU
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    Czwarta tabelka służy zaś wskazaniu osób, które planu-
jemy uwzględnić w testamencie jako spadkobierców. Tu-
taj również możemy wpisać wybraną fundację lub stowa-
rzyszenie.

Imię i nazwisko Adres Co chcę zapisać

Imię i nazwisko Adres Co chcę zapisać

Imię i nazwisko Adres Co chcę zapisać

Imię i nazwisko Adres Co chcę zapisać

Imię i nazwisko Adres Co chcę zapisać
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TESTAMENT A PRZEDSIĘBIORCY  

W najbliższych latach, polskie 
fi rmy rodzinne założone po 1989 r., 
czeka pierwsza w historii wolnej Pol-
ski zmiana pokoleniowa. Po raz pierw-
szy bowiem, pokolenie powojennego 
wyżu, czyli tzw. „baby boomers”, któ-
re ponad dwadzieścia lat temu tworzy-
ło własne przedsiębiorstwa, będzie je 
przekazywało swoim następcom. Choć 
wśród tychże znajdą się najczęściej 
dzieci bądź wnuki, będzie się zdarzać, 
wcale nierzadko, że fi rmy będą przecho-
dzić w ręce osób nie związanych bezpo-
średnio z przedsiębiorcami.

Doradcy sukcesyjni, czyli osoby pomagające przedsiębior-
com przeprowadzić sukcesję w fi rmie, spotykając się z nestorami 
polskich fi rm z kilkudziesięcioletnim stażem, wielokrotnie za-
dają pytanie „co stałoby się z przedsiębiorstwem, gdyby nagle 
Pani/Pana zabrakło?”. Odpowiedź nadchodziła od razu: „jak to 
co, fi rmę przejmą moje dzieci”. Czy jednak sami zainteresowani 
z tą samą pewnością odpowiadali na to py-
tanie? „Doświadczenie pokazuje co in-
nego” – wyjaśnia jeden z pierwszych 
doradców sukcesyjnych na polskim 
rynku i  jednocześnie doskona-
ły fachowiec Łukasz Martyniec. 
I podkreśla, że często zdarza się, 
że dzieci mają zupełnie inne pla-
ny związane ze swoją karierą za-
wodową. Albo po prostu nie mają 
kompetencji do prowadzenia przed-
siębiorstwa. „A przecież prawdziwa 


W testamencie 

przedsiębiorca 

może wyznaczyć 

sukcesora dla 

swojej firmy 
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sukcesja to proces, trwający niekiedy latami, który powinien 
opierać się na trzech literach ‘w’: wiedzy, władzy oraz własno-
ści”. Łukasz Martyniec tłumaczy, że sukcesor, który w przyszło-
ści ma przejąć przedsiębiorstwo, musi się do tego przygotować.

  Najpierw latami zdobywa wiedzę związaną z działalnością 
fi rmy, przekazywaną nie tylko przez nestora, ale przede 
wszystkim przez pracowników, odpowiedzialnych za różne 
części składowe przedsiębiorstwa.

 
    Kolejnym etapem jest zarządzanie fi rmą – pod okiem se-

niora, sukcesor uczy się administracji fi rmą, zarządza kapi-
tałem, pracownikami oraz wszystkimi innymi elementami 
składającymi się na przedsiębiorstwo.

 
    Dopiero ostatnim etapem sukcesji jest własność, czyli prze-

kazanie fi rmy przez nestora w ręce sukcesora.

A co, jeśli nie ma komu przekazać wiedzy, zarządzania i wła-
sności? Albo jeśli to osoba nie związana bezpośrednio z rodziną, 
która ma swój pomysł na biznes? A  jeżeli już nestor przekaże 
fi rmę, to jak ma działać, aby zapewnić sobie godną emeryturę aż 
do śmierci? Jak podzielić przedsiębiorstwo między sukcesorów – 
po równo, czy według zasług? Co robić, jeśli jeden z partnerów 
biznesowych w spółce z o.o. nagle umrze i jego udziały w fi r-
mie przejmą spadkobiercy ustawowi, czyli małżonek i małoletnie 
dzieci (a w zasadzie to sąd rodzinny)? To tylko kropla w morzu 
wątpliwości pojawiających się, gdy mówimy o sukcesji w fi rmie. 

Dlatego warto się zastanowić, czy i Ty nie jesteś fi rmą ro-
dzinną i czy nie czeka Cię los opisany powyżej.
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DLACZEGO WARTO 
UWZGLĘDNIĆ ORGANIZACJĘ 
W TESTAMENCIE?  

Budżet organizacji pozarządowych 
w dużym stopniu opiera się na wspar-

ciu udzielanym przez osoby prywat-
ne czy zaprzyjaźnione fi rmy. Gdyby 
nie serce i gest tych osób, fundacje 
i stowarzyszenia nie byłyby w sta-
nie prowadzić swoich działań. A te 
wymagają nakładów. Jednym ze 
sposobów wsparcia organizacji jest 

uwzględnienie ich w testamencie. 
Nawet symboliczna kwota, ale prze-

kazana przez wiele osób, da sumę, 
dzięki której fundacja lub stowarzyszenie 

będą mogły kontynuować i poszerzać swoją działalność.

Osoby, które decydują się uwzględnić wybraną organizację 
w testamencie, często identyfi kują się z jej ideą oraz działania-

mi. Tłumaczą, że choć za życia nie zawsze 
mogą wesprzeć akcje prowadzone przez 
daną fundację lub stowarzyszenie, będzie 
im to łatwiej uczynić po śmierci. Pra-
gnąc mieć swój wkład w budowie lepsze-
go świata, w którym będą żyły ich wnuki 
i  prawnuki, chcąc jednocześnie zostawić 
cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń, de-
cydują się zapisać, choćby symboliczną 
kwotę, na wybraną organizację.


Fundacje 

i stowarzysze-

nia działają 

dzięki wsparciu 

darczyńców
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JAK TO ZROBIĆ?  

Poniżej, krok po kroku, opisujemy sposób, w jaki można 
uwzględnić wybraną organizację w testamencie.

1.  KROK
  
 Zastanów się, co posiadasz, 
co wchodzi w skład Twoje-
go majątku. 

Mogą to być zarówno nieru-
chomości, oszczędności, rzeczy ru-
chome, jak i prawa oraz inne dobra, 
które po Twojej śmierci wejdą w skład 
tzw. masy spadkowej. Następnie zastanów 
się, czy posiadasz jakieś zadłużenia, a jeśli ta-
kie masz, oszacuj ich wartość. Oszacuj również wartość swojego 
majątku i odejmij od niej wartość zadłużenia. Wtedy będziesz 
widział, jaki majątek realnie zostawisz po sobie. W obliczaniu 
posiadanego majątku mogą być pomocne tabelki, które 
znajdują się na str. 15–16.

2.   KROK
  
Zastanów się, komu chcesz 
przekazać swoje dobra. 

Czy są to osoby najbliższe, 
które są tzw. spadkobiercami usta-
wowymi, czy też są to inne osoby 
jak np. Twoi przyjaciele, sąsiedzi, 
itp. Po uwzględnieniu tych osób w te-
stamencie i upewnieniu się, że wszyst-
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kich obdarowałeś wedle własnego uznania, rozważ choćby 
symboliczny zapis na wybraną fundację lub stowarzyszenie. 
Na str. 25 – 36 znajdziesz listę organizacji rekomendowanych 
przez nas. Jeśli jesteś osobą samotną i nie masz komu zostawić 
swojego majątku pamiętaj, że jeśli nie wskażesz nikogo w testa-
mencie, zgodnie z prawem spadkowym, Twoje dobra odziedzi-
czy gmina Twojego ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb 
Państwa. Pragnąc tego uniknąć, rozważ przekazanie swojego 
majątku wybranej organizacji pozarządowej1.

3.  KROK
   
Jeśli wiesz, co chcesz 
zawrzeć w testamencie 
i w jaki sposób go 
napisać, skontaktuj się 
z notariuszem i umów 
na spotkanie. 

Na naszej stronie internetowej 
www.napisztestament.org.pl znajdziesz
notariuszy pracujących w Twoim mieście. Jeśli potrzebujesz po-
mocy w znalezieniu notariusza, skontaktuj się z nami. Jeśli nie 
jesteś pewien co do treści testamentu, albo chciałbyś przedys-
kutować jeszcze kilka kwestii, umów się na rozmowę z adwo-
katem lub radcą prawnym specjalizującym się w tematyce te-
stamentowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu takiego 
eksperta, możesz skorzystać z tych rekomendowanych przez nas. 

1  Zachęcamy, abyś przed uwzględnieniem organizacji w testamencie skontaktował się 
z nią i poinformował ja o tym fakcie. W większości fundacji i stowarzyszeń istnieją 
procedury związane z przyjmowaniem zapisów testamentowych. Dowiedz się, jakie 
procedury obowiązują organizację, którą pragniesz wesprzeć. Warto skontaktować 
się z organizacją również wtedy, jeśli chciałbyś, aby Twój zapis został przeznaczony 
na konkretny cel. Spotkaj się z przedstawicielem organizacji i opowiedz o swoich 
planach. Wspólnie ustalicie, w jaki sposób w przyszłości ofiarowany przez Ciebie dar 
zostanie spożytkowany.
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Pamiętaj, że testament notarialny, w przeciwieństwie do wła-
snoręcznego, napisanego w domu, daje gwarancję, że po Twojej 
śmierci Twoja wola zostanie uszanowana, a testament nie zosta-
nie podważony2.

4.  KROK
  
Po uwzględnieniu wybranej 
fundacji lub stowarzyszenia 
w testamencie, poinformuj 
ją o tym fakcie. 

Dzięki temu, organizacja ta bę-
dzie mogła podziękować Ci za Twoją 
hojność i opowiedzieć o tym, na co wyko-
rzysta przekazane przez Ciebie środki. Organizacja będzie 
ponadto mogła zaplanować pewne działania na przyszłość.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  

Dlaczego nie miałbym przekazać wszystkiego co mam 
swojej rodzinie?

W naszej kampanii nie zachęcamy do wykluczania z grona 
spadkobierców członków rodziny, tylko do włączenia organizacji 
pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że w gronie spadkobier-
ców znajdzie się miejsce dla wszystkich. Szczególnie, że choćby 
symboliczny zapis na wybraną fundację i stowarzyszenie może 
zrobić wielką różnicę i pomóc tym, którzy tej pomocy wymagają.

2  Zdarza się, że testamenty notarialne są podważane, jednak z doświadczenia praw-
ników wynika, że dotyczy to niewielkiej ilości wszystkich testamentów.
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Co najlepiej przekazać organizacji w testamencie?

Wszystko zależy od organizacji, którą chcesz wesprzeć. 
Są takie, pomagające dzieciom, które ucieszą się z mieszkania 
zostawionego w spadku, które w przyszłości zostanie zamiesz-
kane przez dziecko pozostające pod opieką organizacji. Inne, 
wspierające chorych bądź umierających, potrzebują środków 
niezbędnych na zakup leków, specjalistycznej aparatury, zatrud-
nienie specjalistów i opiekunów. Są też i takie walczące o pra-
wa zwierząt albo chroniące przyrodę, które potrzebują środków 
na podejmowanie działań strażniczych, ratowanie zwierząt lub 
lobbowanie o zmianę przepisów. Te opiekujące się bezdomnymi, 
osobami w trudnym położeniu materialnym czy osobami samot-
nymi potrzebują środków na zakup żywności, prowadzenie pro-
gramów wspierających, zatrudnienie ekspertów, opiekunów czy 
organizację imprez przeznaczonych dla swoich podopiecznych. 

Najlepiej jednak skontaktować się z wybraną organizacją 
i zapytać o jej potrzeby. W niniejszej broszurze na str. 25 – 39 
znajduje się lista organizacji rekomendowanych przez nas.

Skąd mam pewność, że mój zapis w testamencie zostanie 
wykorzystany zgodnie z moją wolą?

Przed sporządzeniem testamentu warto skontaktować się 
z wybraną organizacją pozarządową i poinformować ją o tym, 
w jaki sposób chcielibyśmy, aby nasze pieniądze (lub inne skład-
niki majątku) zostały spożytkowane. Organizacje, które reko-
mendujemy do uwzględnienia w testamencie to uczciwe funda-
cje i stowarzyszenia, które zostały dokładnie sprawdzone pod 
kątem przejrzystości działań, postępowania zgodnie z przepisa-
mi prawa i zasadami etyki. Możesz być zatem pewien, że Twoja 
wola zostanie uszanowana. Dajemy Ci na to gwarancję.
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Czy po uwzględnieniu organizacji w testamencie mam ją 
o tym poinformować?

Jeśli zdecydowałeś się uwzględnić organizację w testamen-
cie, jej przedstawiciele z pewnością ucieszą się na wiadomość 
o tym. Dzięki temu, będą mogli osobiście Ci podziękować i być 
może porozmawiać o tym, w jaki sposób można by w przyszło-
ści zainwestować Twoje pieniądze. Dzięki informacji organizacja 
będzie ponadto mogła zaplanować na przyszłość pewne działa-
nia oraz – jeśli sobie tego życzysz – na bieżąco informować Cię 
o tym, czym się zajmuje.

A jeśli jednak pragnę pozostać anonimowy?

Oczywiście, jeśli taka jest Twoja wola, nie musisz z nikim 
dzielić się tą informacją. Niemniej, rekomendujemy kontakt 
z organizacją choćby w tym celu, aby upewnić się, że zapis uczy-
niony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne 
i organizacja – zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w testamencie 
– otrzyma to, co jej zapisałeś.

Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o każdej 
z dwunastu organizacji uczestniczących w kampanii „Napisz 
Testament”. Zachęcamy do zapoznania się z opisem, który 
mamy nadzieję pomoże Ci w podjęciu decyzji o uwzględnie-
niu jednej z nich w testamencie.
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FUNDACJA ONKOLOGICZNA ALIVIA 

Fundacja Onkologiczna Alivia nie powstałaby, gdyby nie osobiste doświadczenie 
Agaty Polińskiej. W 2007 roku, gdy miała 28 lat, zdiagnozowano u niej zaawan-
sowanego raka piersi. Ze względu na złe rokowania, konieczne było wdrożenie 
agresywnego leczenia bazującego na najnowocześniejszych osiągnięciach me-
dycyny. Problem z uzyskaniem takiego leczenia był źródłem ogromnej frustracji 
oraz niewyobrażalnego stresu zarówno dla niej, jak i wspierającego ją brata. Fi-
nalnie, nakładem własnej pracy i prywatnych środków finansowych (sięgających 
setek tysięcy złotych), terapia została przeprowadzona zgodnie ze światowymi 
standardami. Wszystkie podjęte wówczas działania doprowadziły do uratowa-
nia życia Agaty. Dzisiaj, bazując na własnych doświadczeniach i zgromadzonej 
wiedzy, rodzeństwo Polińskich pomaga innym – chorym na raka i ich rodzinom.

Dzięki Alivii dowiedziałem się, czym tak naprawdę jest rak i jak zabrać się za jego 
leczenie. Jako podopieczny fundacji mogę liczyć na jej pomoc na co dzień. Jeśli 
mam jakiś problem, pytanie, mogę zadzwonić, dopytać, poradzić się odnośnie le-
czenia. Pomimo choroby mogę 
poczuć choć trochę komfortu 
psychicznego, wiedząc, że jest 
ktoś, kto pomaga mi w groma-
dzeniu sporych przecież środ-
ków na nierefundowane leki.    

Tomasz Kęsik, podopieczny 
Fundacji Onkologicznej Alivia

Jeśli tak jak my, chcesz mo-
tywować pacjentów onkolo-
gicznych do walki z chorobą 
oraz pomóc im gromadzić 
środki na nierefundowane 
leczenie, uwzględnij nas 
w swoim testamencie.

Alivia – Fundacja Onkologiczna 
Osób Młodych
ul. J. Zaruby 9 lok. 131
02-796 Warszawa
www.alivia.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Adam Bednarski
adam.bednarski@alivia.org.pl
tel. +48 516-044-259



 26 

FUNDACJA DKMS 

Fundacja DKMS powstała w 2008 roku po to, by dać szansę na życie chorym 
na nowotwory krwi potrzebującym przeszczepu szpiku. Niesiemy pomoc lu-
dziom, dla których przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kost-
nego jest ostatnią szansą na wyzdrowienie. W polskiej bazie Fundacji zare-
jestrowanych jest obecnie ponad 1 220 210 potencjalnych Dawców, spośród 
których 5 197 już oddało swoje komórki Pacjentom z Polski i całego świata.

Naszą misją jest znalezienie Dawcy szpiku dla każdego potrzebującego prze-
szczepienia Pacjenta. Staramy się zarejestrować jak najwięcej świadomych swej 
decyzji, potencjalnych Dawców, ale również nieprzerwanie szukamy nowych 
sposobów wsparcia dla Pacjentów. Chcemy być przy osobach oczekujących 
na swoją nową szansę, oraz przy tych, którzy tę szansę już dostali. Chcemy, by 
Pacjenci i ich rodziny wiedzieli, że jesteśmy tu dla nich, zawsze gotowi im poma-
gać w drodze ku nowemu życiu. 

„[...] Nie wiem czy jesteście w stanie wyobrazić sobie tę chwilę: dostajecie do 
ręki wyniki krwi, na których między słowami, napisano dużymi literami BIAŁACZKA 
– miałem wtedy 22 lata [...] Dzisiaj żyję dzięki komórkom macierzystym od Uli, żyję 

dzięki pracy Fundacji DKMS 
Polska oraz wolontariuszom 
rejestrującym kolejnych 
potencjalnych dawców 
na całym świecie”.

Wojtek 
jeden z naszych 

byłych Pacjentów

Prosimy, jeżeli tak jak my 
i ponad 1 200 000 osób, 
zarejestrowanych w naszej 
bazie potencjalnych Daw-
ców, chcesz dać szansę na 
życie chorym na nowotwory 
krwi, pamiętaj o nas w swo-
im testamencie. 

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9                                                   
02-386 Warszawa
ww.dkms.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Paulina Kasperska
paulina.kasperska@dkms.pl
tel. +48 22 882-94-36



FUNDACJA „DR CLOWN” 

Fundacja „Dr Clown” powstała w Polsce w 1999 roku. Organizuje zespoły profe-
sjonalnie przeszkolonych „doktorów clownów” – kolorowo przebranych wolon-
tariuszy z czerwonym noskiem. Wierzą oni, że smutek można leczyć i realizując 
tą misję odwiedzają chorych w szpitalach i placówkach specjalnych.
Obecnie można ich spotkać w ponad 88 miastach. Co roku pomagają blisko 
60 000 chorym. Podczas każdej wizyty niosą radość, energię, optymizm i sze-
roko pojęte wsparcie, ofiarowując przy tym czerwony nosek, ich niezbędny, 
„magiczny” rekwizyt – symbol radości i śmiechu. 

„Dzieci  zawsze czekają na wizyty kolorowych wolontariuszy Fundacji „Dr Clown”, 
bo stwarzają oni maluchom okazję aby zapomniały o strachu, szpitalnej rutynie 
i bólu” – potwierdzają lekarze i pielęgniarki ze współpracujących z Fundacją szpitali.  

Jeśli masz przekonanie, że smutek można leczyć i chcesz nam pomóc w tym, 
by "doktorzy clowni" obejmowali opieką jeszcze więcej szpitali i placówek specjal-
nych, a także rozdawali jeszcze więcej czerwonych nosków – pamiętaj o Fundacji 
„Dr Clown” w swoim testa-
mencie. Po zabezpieczeniu 
swych bliskich, możesz 
ofiarować cząstkę groma-
dzonych przez swoje życie 
dóbr dzieciom i dorosłym 
w szpitalach. Twój gest 
i pamięć o nich w testa-
mencie będzie procentował 
przez przyszłe lata i po-
może Fundacji „Dr Clown” 
sprawić, by żaden chory 
nie był smutny i samotny. Fundacja „Dr Clown”

ul. Jagiellońska 58 lok. 128A
03-468 Warszawa
www.drclown.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Katarzyna Dera
katarzyna.dera@drclown.pl 
tel. +48 516-034-688 



FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW 

Fundacja Dobrych Inicjatyw powstała w 2014 r., aby wspierać edukację dzieci 
i młodzieży, w szczególności wychowanków domów dziecka. Dotychczas po-
mogliśmy 254 podopiecznym. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na wspar-
cie, pod warunkiem, że jest gotowe, aby je przyjąć.

W ramach naszego programu Akademia Dobrych Inicjatyw, pomagamy wychowan-
kom placówek opiekuńczo-wychowawczych z małych miejscowości na terenie 
całego kraju, rozwijać talenty i pasje. Dzięki darczyńcom, nasi podopieczni mogą, 
w trakcie całego roku szkolnego, uczęszczać na dodatkowe zajęcia artystyczne, 
sportowe, językowe oraz wiele innych, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na 
lepszą przyszłość w dorosłym życiu.

Prowadząc działania, duży nacisk kładziemy na to, aby nasi podopieczni byli otwarci 
na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego też angażujemy ich w akcje wolonta-
riackie, jak choćby te w okresie wielkanocnym, polegające na wsparciu najuboż-

szych i samotnych seniorów. 
Program Akademii to jednej 
z najbardziej kompleksowych 
i przemyślanych programów 
wsparcia wychowanków do-
mów dziecka w Polsce.

Fundacja Dobrych Inicjatyw
ul. Sękocińska 10/10
02-313 Warszawa
www.fdi.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Bartłomiej Jojczyk
b.jojczyk@fdi.org.pl 
tel. +48 695-926-19 



GŁOS SENIORA 

Głos Seniora – to magazyn wydawany przez Stowarzyszenie MANKO, organi-
zację Pożytku Publicznego, która działa społecznie już prawie 20 lat. Zajmuje 
się przeciwdziałaniu problemom, takim jak m.in. palenie tytoniu, narkotyki, 
otyłość czy brak szacunku i troski o osoby starsze. Przeprowadzone dotych-
czas projekty mają na celu nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim zmia-
nę świadomości. 
Dotychczasowe projekty to: Lokal bez papierosa, Rzuć palenie dla swoich bli-
skich, Nie pal przy dziecku, Polska bez dymu, RyzyKochania, Pilnuj drinka, 
Ogólnopolska Karta Seniora, Życie zaczyna się po 60tce, Zdrowie to styl życia. 

Od 7 lat Głos Seniora koncentruje się na edukacji, aktywizacji i wspieraniu osób 
starszych. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki wydajemy ma-
gazyn Ogólnopolski Głos Seniora, Ogólnopolską Kartę Seniora, organizuje także 
takie projekty jak Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, Dzień Zdrowia Seniora, 
Bezpieczny Senior. 

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia wszystkich jej posiadaczy do korzystania 
ze zniżek w wielu punktach w całej Polsce są to: uzdrowiska, ośrodki zdrowia, 
instytucje kultury oraz inne 
firmy usługowe. Kolejnym 
stworzonym przez nas narzę-
dziem są Ogólnopolskie Se-
nioralia w Krakowie. Corocznie 
zapraszamy na nie wszystkich 
seniorów. Podczas wydarzenia 
mogą oni skorzystać z wielu 
bezpłatnych wykładów i badań 
zdrowotnych

Stowarzyszenie MANKO / Głos Seniora
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
www.glosseniora.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Aleksandra Miśtal
administracja@manko.pl
tel. +12 429-37-28 
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FUNDACJA „HAPPY KIDS” 

Z miłości do dzieci, Fundacja Happy Kids, od 15 lat, pomaga potrzebują-
cym dzieciom. Otaczamy opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie 
mogą wychowywać się w domach rodziców biologicznych. Tworzymy dla nich 
Rodzinne Domy Dziecka. Rodzinne, bo robimy wszystko, by były wypełnione 
– od podłogi po sam dach – miłością, ciepłem i dobrem. Połączyliśmy wiele 
rozbitych Rodzeństw. W naszych Rodzinnych Domach dzieci są szczęśliwe 
i kochane, uczą się i rozwijają swoje pasje. 

„W wieku 11 lat trafiłem do Domu Fundacji. Moje wcześniejsze życie trudno było 
nazwać dzieciństwem. To było pasmo udręk, które fundowali mi biologiczni rodzi-
ce: przemoc, alkoholizm, brak opieki, głód, samotność. Dopiero w nowym miejscu 
dowiedziałem  się, czym jest prawdziwy DOM. Miłość i ciepło, które okazali mi Kasia 
i Marek – moi  rodzice zastępczy, pozwoliły mi uwierzyć w siebie i zawalczyć o swo-
ją przyszłość.” 
 Marcin,  27 lat, nasz Wychowanek
Marcin założył rodzinę, skończył studia. Dziś pracuje jako informatyk.

Obecnie prowadzimy 13. Rodzinnych Domów Dziecka, w planach mamy otwarcie 
kolejnych. Fundacja Happy Kids pomaga również ubogim dzieciom ze wsi. Wspiera-

my także dzieci chore, m.in. 
onkologicznie, dla których 
organizujemy zbiórki, poma-
gamy w rehabilitacji i wyjaz-
dach rekonwalescencyjnych. 
Nasi Podopieczni to łącznie 
prawie 4 000 fantastycznych, 
radosnych dzieci.

Jeśli Twoim marzeniem jest 
świat, w którym dzieci są 
szczęśliwe i bezpieczne, 
pamiętaj o nas w swoim 
testamencie.

Fundacja HAPPY KIDS
ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź
www.happykids.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Żaneta Pawłowska
zaneta.pawlowska@happykids.org.pl 
tel. +48 607-196-915
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STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA UBOGICH” 

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to międzynarodowa organizacja pożytku 
publicznego, która działa w Polsce od 2002 roku. Pomagamy seniorom prze-
zwyciężać ich samotność. Naszym podstawowym działaniem jest wolontariat 
towarzyszący, czyli organizowanie regularnych odwiedzin w domach samot-
nych osób starszych, ponieważ wiele osób po 80. roku życia nie ma już ani 
rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia.
Nasza obecność w domach samotnych starszych ludzi odmienia ich życie, 
daje radość, poczucie bezpieczeństwa, czasem ratuje zdrowie, a nawet ży-
cie. W ten sposób tworzymy więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe 
przyjaźnie na wiele lat. Działamy w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszko-
wie. „mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych.

ORGANIZACJA W LICZBACH:
• 600 →  liczba podopiecznych Stowarzyszenia i odwiedzających ich regularnie 

wolontariuszy
• 300 →  liczba starszych osób każdorazowo zasiadająca przy naszych wigilijnych 

i wielkanocnych stołach w Warszawie, Poznaniu i Lublinie
• 500 → średnia liczba osób korzystających z Telefonu Zaufania dla osób starszych

KWOTY POTRZEBNE NA REALIZACJĘ KONRKETNYCH CELÓW:
•  250 000 zł  → koszt 

ok. 25 tysięcy godzin regu-
larnej pomocy ponad 320 
seniorom

•  60 000 zł → koszt organi-
zacji 6 spotkań świątecz-
nych

•  40 000 zł → roczny koszt 
dyżurów specjalistów 
Telefonu Zaufania Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 

ul. Gen. Andersa 13
00-159 Warszawa
www.malibracia.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Joanna Mielczarek
jmielczarek@malibracia.org.pl 
tel. +48 501-151-045
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FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „POCIECHA” 

Fundacja Pociecha od początku swego istnienia zmienia życie dzieci z rodzin 
ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe 
– zapewniamy najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły po-
siłek i pomoc w nauce. Dzięki m.in. naszym darczyńcom i sponsorom w cią-
gu ostatnich 3 lat zorganizowaliśmy 6 kampanii zachęcających do wspierania 
podopiecznych świetlic środowiskowych, które przełożyły się na konkretną 
pomoc dla dzieci. Co roku każda ze świetlic, której pomagamy, przeprowadza 
średnio 1000 godzin zajęć edukacyjnych, sportowych i innych dla potrzebu-
jących dzieci. Fundacja, angażując społeczeństwo i środowisko biznesowe 
w swoje projekty, pokazuje, jak wielki potencjał pomagania tkwi w nas samych. 
Nasze motto to: ZAWSZE MOŻESZ POMÓC. 

14-letnia Natalia nie mogła liczyć na wsparcie rodziców. W domu nikt się nią nie 
interesował, a trudna sytuacja rodzinna przekładała się na gorsze wyniki w nauce. 
Gdyby nie pomoc świetlicy środowiskowej, Natalia prawdopodobnie nie skoń-
czyłaby szkoły podstawowej. Jednak inspiracja, opieka i pomoc, jakie zyskała 
dzięki uczęszczaniu do świetlicy, sprawiły, że wiele problemów z jej życia znik-
nęło. „Dzięki regularnym korepetycjom z matematyki w świetlicy Natalia uzyskała 
promocję do następnej klasy” – opowiada pani Magdalena, pedagog i kierownik 
świetlicy środowiskowej „Miś”.  

Natalia to jedno z wielu dzieci, którym pomogliśmy do tej pory. 

Jeśli los dzieci z rodzin ubo-
gich i niewydolnych wycho-
wawczo jest dla ciebie ważny, 
uwzględnij nas w swoim 
testamencie.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha”
ul. Oleśnicka 4/1
50-320 Wrocław
www.fundacjapociecha.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Sławomira Wojtyś
swojtys@fundacjapociecha.pl 
tel. +48 730-988-784 
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FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA „PODAJ DALEJ” 

W Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku wspieramy 
osoby niepełnosprawne, aby były niezależne, aby niepełnosprawność nie za-
mykała ich w domach, aby realizowały swoje marzenia i były szczęśliwe.

W specjalnych mieszkaniach osoby po wypadkach uczą się jak żyć na wózku. 
Na zajęciach sportowych poprawiają kondycję i motywację. Na szkoleniach przy-
gotowują się do pracy, bo nie chcą żyć z zasiłków. Rozwijają talenty artystyczne 
i tworzą swój teatr. Asystenci pomagają dzieciom odrabiać lekcje, a z dorosłymi 
robią zakupy, razem gotują, uczą się poruszania po mieście. Dzieci niepełnospraw-
ne z całej Polski przyjeżdżają na nasze kolonie, by uczyć się samodzielności.

Każdego roku bezpłatną opieką otaczamy ponad 150 osób. 

Fundacja jest wypełnieniem niespisanego testamentu Doktora Piotra Janaszka, 
który zginął tragicznie w 1998 r. Stworzyli ją Jego najbliżsi oraz pacjenci, którzy 
dzisiaj pracują w Fundacji. Przyświecają nam słowa Doktora: „Dzieciom niepełno-
sprawnym trzeba pomagać mądrze. Nie głaszcząc po głowie i prowadząc za rękę, 
ale wymagając od nich, uczyć je życia.”

Państwa pomoc to bardzo 
ważny dar dla osób, które 
z powodu niepełnospraw-
ności są zamknięte w do-
mach, samotne, przepeł-
nione smutkiem, zależne 
od pomocy innych. Proszę 
pamiętać o Nich w swoim 
testamencie. Ich przyszłość 
jest w Państwa rękach. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 

„PODAJ DALEJ”
ul. Południowa 2A
62-510 Konin
www.podajdalej.org.pl 

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Olga Janaszek-Serafin
olga.janaszek@podajdalej.org.pl 
tel. +48 601 758 333
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STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce opiekuje się dziećmi osieroconymi oraz 
zagrożonymi utratą opieki rodziców. W ramach opieki zastępczej prowadzi SOS 
Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla Rodzin SOS. Wychowują się tutaj 
dzieci, które z różnych powodów nie mogły zostać w swoich rodzinach bio-
logicznych. Często są to liczne rodzeństwa, które w Wioskach SOS dorastają 
razem. Stowarzyszenie prowadzi również Programy Umacniania Rodziny, czy-
li działania wspierające rodziny zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Dzieci 
z tych rodzin uczęszczają do świetlic wsparcia dziennego, a ich rodzice otrzy-
mują wsparcie pracowników socjalnych. Obecnie Stowarzyszenie ma pod opie-
ką 1400 dzieci i młodzieży. 

„Do SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju trafiłam jako dziewięciomiesięczny niemow-
lak. Moja biologiczna matka nie mogła mnie wychowywać, ojca nigdy nie pozna-
łam. Moją mamą SOS została Basia, to właśnie ją i tylko ją nazywam „mamą”. Ona 
nauczyła mnie żyć. Pokazywała świat. To jej zawdzięczam beztroskie dzieciństwo 
pełne psot, śmiechu i miłości. Mama nie miała z nami łatwo. Wychować 13 dzieci, 
które mają za sobą ciężkie przejścia, które nade wszystko pragną miłości i uwagi 
to bardzo trudne zadanie. Moja mama wypełniła je wzorowo. (...) W SOS Wiosce 
Dziecięcej odnalazłam dom, miłość i szczęście. Teraz staram się pomagać innym...” 

Maria, 30 lat, była podopieczna SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Marzymy o świecie, w którym 
każde dziecko należy do ro-
dziny i bezpiecznie się w niej 
rozwija. Wspieramy rodziny, 
bo wiemy, że w rodzinnym 
środowisku dzieci zostaną 
najlepiej przygotowane do 
samodzielnego życia. Jeżeli 
ta wizja jest Ci bliska pamiętaj 
o SOS w swoim testamencie.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Aleja Wilanowska 309A,
02-665 Warszawa-Mokotów
www.wioskisos.org

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Katarzyna Olszewska
katarzyna.olszewska@sos-wd.org 
tel. +48 606-929-189 



STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA) od początku istnienia 
w 1991 r. pomogło 1500 osobom, towarzysząc im od wczesnego dzieciństwa 
po wiek dojrzały. 

Oto historia jednej z tych osób: „Jako małe dziecko Marek nic nie mówił I całymi 
godzinami wprawiał w ruch wirowy przedmioty. Nocami rozpaczliwie płakał, a ja nie 
mogłam go uspokoić. Diagnozę autyzmu dostał w wieku 3 lat. Wpadłam w rozpacz, 
nie wiedziałam, co mam robić i wtedy trafiłam do SPOA”.

Zarówno do Marka, jak i innych podopiecznych podchodzimy bardzo indywidualnie. 
W ramach długofalowego i kompleksowego wsparcia prowadzimy diagnozy, kon-
sultacje, różne formy terapii i rehabilitacji. Wspieramy rodziny i realizujemy progra-
my uspołeczniające. Stworzyliśmy 2 placówki aktywizacji zawodowej i społecznej 
oraz miejsca pracy chronionej. Do jednej z nich uczęszcza Marek. 

Dzięki darczyńcom zbudowaliśmy w Gdańsku Wspólnotę Domową dla Dorosłych 
Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – to dom stałego pobytu, w którym kiedyś 
zamieszka 12 osób. Zbieramy fundusze 
na jego funkcjonowanie.

„30-letni dziś Marek, mimo problemów 
wynikających z autyzmu, osiągnął wiele 
– potrafi mówić i zadbać o siebie. Chęt-
nie gotuje i zajmuje się rękodziełem. 
Choć nie jest w stanie żyć samodzielnie, 
uważa, że jest szczęśliwy…” 

z listu pani Ireny, matki Marka

Jeśli uważasz, że osoby, takie jak Marek, 
powinny mieć szanse na rozwój i lepszą 
przyszłość, pomyśl o uwzględnieniu SPOA 
w swoim testamencie.

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków
80-365 Gdańsk
www.spoa.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Małgorzata Rybicka
malgorzatarybicka@spoa.org.pl
tel. + 48 511-706-493 



FUNDACJA „SYNAPSIS” 

Fundacja SYNAPSIS od 1989 r. działa na rzecz poprawy jakości życia dzieci i do-
rosłych z autyzmem oraz wspiera ich rodziny.

Dzięki m.in. naszym darczyńcom i sponsorom w ciągu 27 lat pomogliśmy wielu 
rodzinom znaleźć właściwy kierunek w terapii i edukacji ich dzieci, wspieraliśmy 
w wyjściu z bezradności i osamotnienia po usłyszeniu diagnozy autyzmu u dziec-
ka. Dzieciom z autyzmem pomagamy osiągnąć najważniejsze umiejętności rozwo-
jowe jak mowa i jej rozumienie, czytanie i pisanie, umiejętność zabawy i współ-
działania z innymi, panowanie nad swoimi emocjami i zachowaniem. 

Prowadzimy w Warszawie poradnie diagnostyczno-terapeutyczne, przedszkole 
terapeutyczne, a w Wilczej Górze Pracownię SYNAPSIS, zatrudniającą dorosłe 
osoby z autyzmem. Tworzymy programy usamodzielniające i uspołeczniające dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Pragniemy umożliwić im wartościowe, 
aktywne życie w społeczeństwie i zapewnić wsparcie osobom najbardziej niesa-
modzielnym, które mają największe trudności w rozumieniu otaczającego świata, 
w porozumiewaniu się z innymi, nie mówią, zachowują się w odmienny sposób 
i są często odrzucane przez środowisko rówieśników. Wychowujemy ich na ludzi 
otwartych na świat, odważnych i aktywnych poprzez terapię, treningi oraz włą-
czanie w różnorodne wydarzenia w lokalnych społecznościach.     

Jeśli i Ty, tak jak my, pra-
gniesz zmieniać świat dla 
osób z autyzmem, rozważ 
uwzględnienie naszej 
Fundacji w testamencie.

Fundacja „SYNAPSIS”
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
www.synapsis.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Maria Wroniszewska
m.wroniszewska@synapsis.org.pl
tel. +48 501-701-068



MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT „VIVA” 

Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt powstała w 2000 r. i zajmuje się walką o po-
prawienie losu zwierząt. Ten cel realizujemy przez bardzo szerokie spektrum 
działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i pro-
wadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytu-
cji państwowych, aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii 
i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.
Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne 
i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.

„Fundacja działa na wielu polach, od prowadzenia schroniska, przez dbanie o do-
brostan zwierząt w cyrkach, po akcje uliczne, spotkania i wspólne świętowanie 
przy pysznym jedzeniu. Rozliczają się z każdej złotówki, chętnie przyjmują nowe, 
zainteresowane pomaganiem osoby, współpracują z innymi fundacjami by razem 
osiągać zamierzone cele"

– z informacji na jednym z portali społecznościowych

Działamy poprzez akcje charytatywne i edukacyjne, których celem jest opieka 
i pomoc zwierzętom bezdomnym, porzuconym i okrutnie traktowanym. Ponadto, 
wspieramy działania w zakre-
sie ochrony środowiska, jak 
również propagujemy i upo-
wszechniamy informacje na 
temat zdrowego stylu życia 
i żywienia. 

Jeśli nasze idee są Ci bliskie, 
rozważ uwzględnienie naszej 
Fundacji w testamencie. 

Międzynarodowy 
Ruch na Rzecz Zwierząt „Viva”
ul. Kawęczyńska 16 lok. 39
03-772 Warszawa-Praga-Północ
www.viva.org.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Cezary Wyszyński
cezary@viva.org.pl
tel. +48 22 828-43-29
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FUNDACJA WWF POLSKA 

WWF jest jedną z największych i najstarszych organizacji chroniących 
zagrożone gatunki i zajmujących się ochroną ekosystemów. Działamy na 
całym świecie. W Polsce od 2000 roku dbamy o dobrostan pradawnych 
drzewostanów – jesteśmy obecni choćby w Puszczy Białowieskiej i karpackich 
lasach. Zabiegamy o to, by zwiększać liczebność zwierząt, dla których lasy 
są ostoją – m.in. rysiów, niedźwiedzi i wilków. Nad Bałtykiem troszczymy się 
o nadmorskie ssaki i ptaki. Od wielu lat we wszystkich rejonach kraju wdrażamy 
liczne rozwiązania, które mają zapobiec konfliktom na linii człowiek – zwierzę. 
Zachęcamy Polaków, żeby dokonywali świadomych wyborów konsumenckich, 
które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. 

Dzięki naszym działaniom od 2007 roku do natury powróciło w Polsce niemal 20 rysi. 
Wyłowiliśmy z Bałtyku sieci ważące kilkaset ton, ratując w ten sposób wiele 
morskich ssaków, ryb i ptaków. Udało nam się przekazać ponad 150 pastuchów 
elektrycznych hodowcom owiec, dzięki czemu ich stada są chronione przed atakami 
wilków i niedźwiedzi. Montujemy na rzekach przepławki, aby umożliwić odbycie 
tarła wędrownym gatunkom ryb. Tworzymy lokalne grupy wsparcia, dzięki którym 
codziennie monitorujemy ważne z punktu widzenia ekologii siedliska – nad Bałtykiem 
utworzyliśmy Błękitny Patrol, w górach działają w naszym imieniu Strażnicy Karpat.

Chcielibyśmy, żeby nawet 
w dalekiej przyszłości wszyscy 
mogli się cieszyć czystym 
powietrzem, aby w puszczach 
nadal rosły kilkusetletnie 
drzewa, po dżunglach kroczyły 
drapieżne koty, a morskie 
ssaki cieszyły się swobodą 
w bezpiecznych akwenach.
Przyroda to Twoje dziedzictwo. 
Uwzględnij WWF w testamencie.

Fundacja WWF Polska
ul. M. Gandhiego 3
02-645 Warszawa
www.wwf.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Olga Frączak-Faure
testament@wwf.pl
testament.wwf.pl
tel. +48 22 849-84-69 w. 126 
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ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych działa od 
10 lat obejmując opieką domową nieuleczalnie i terminalnie chorych Pacjen-
tów – dzieci i dorosłych z województwa zachodniopomorskiego.
Ogólna liczba naszych Pacjentów przekracza w dniu dzisiejszym 180 osób. 
Aby dotrzeć do osób potrzebujących zespół hospicyjny pokonuje rocznie 
około 0,5 mln kilometrów – wszystko po to, by Pacjenci mogli funkcjonować 
w swoich domach, co ma szczególny wymiar, gdy w grę wchodzi opieka nad 
dziećmi.

„Opieka Hospicjum jest dla nas bardzo ważna. Choć bałam się na początku tego 
słowa, budziło ono mój opór, to teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że w naszym 
życiu mogłoby go zabraknąć. Spotykam się z wielką pomocą, wsparciem, zawsze 
mogę liczyć na członków hospicyjnego Zespołu. To dla mnie i mojego syna bardzo 
ważne i daje poczucie bezpieczeństwa”.

Jolanta, mama Patryka 

„Anioły istnieją tylko czasami nie mają skrzydeł. Nazywamy ich przyjaciółmi”
Podopieczni Hospicjum

Zachodniopomorskie Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych
al. Powstańców Wlkp. 66/68
70-111 Szczecin
www.zhdd.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Joanna Szuberla
szuberla@zhdd.pl
tel. +48 914-869-330 





Fundacja Otwarte Forum
ul. Czernichowska 24

32-600 Brzezinka
e-mail: kontakt@of.org.pl

Ewelina Szeratics
Manager kampanii „Napisz Testament”

tel. +48 500-857-074
e-mail: kontakt@napisztestament.org.pl

www.napisztestament.org.pl©
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PARTNERZY KAMPANII  

PARTNER PUBLIKACJI    

ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W KAMPANII „NAPISZ TESTAMENT” 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom „Pociecha”

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
„PODAJ DALEJ”

Fundacja 
„Dr Clown”

Fundacja „Happy Kids”

Fundacja WWF Polska

Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt „Viva”

Fundacja 
„SYNAPSIS”

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie 
SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich” 

Zachodniopomorskie Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych

Alivia – Fundacja 
Onkologiczna Osób Młodych

Fundacja DKMS 

Głos SenioraFundacja Dobrych Inicjatyw 

Prografix sp. z o.o., ul. Drogowców 16, 39-200 Dębica, www.prografix.pl


