
 

 
 

 

Aby testament był ważny testator powinien go w całości sporządzić pismem ręcznym, podpisać i 

opatrzyć datą. Testament może być także sporządzony w formie aktu notarialnego. Sporządzenie 

testamentu w tej formie stanowi najlepsze zabezpieczenie przed próbami późniejszego podważenia 

jego ważności w postępowaniu sądowym przez osoby mające w tym interes. Oryginał testamentu 

notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej, co chroni dokument przed zagubieniem, 

zniszczeniem lub fałszerstwem. Akt notarialny obejmujący testament jest dokumentem urzędowym, 

stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. 

Jeżeli w testamencie spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu (np. 

nieruchomość) z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny), to taki testament, aby był ważny musi 

zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Treść testamentu przygotowuje wybrany notariusz, 

dlatego poniższe postanowienia mogą ulec zmianie zarówno co do formy jak i kolejności ich zawarcia 

w akcie notarialnym. 

** – oznacza możliwość formułowania postanowienia/ niepotrzebne wykreślić. 

TESTAMENT 

Ja, ……………..…………………, zamieszkały w …………………………………………………………….., legitymujący się 

dowodem osobistym ……………..………………………………..………, świadomy podejmowanej czynności i bez 

jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję: 

1. ……………..………………………………..…………………….., urodzony dnia ……………..………………… 

……………..………………… zamieszkały w ……………..………………………………..……………………….. .  

 

2. ……………..………………………………..…………………….., urodzony dnia ……………..………………… 

……………..………………… zamieszkały w ……………..………………………………..……………………….. .  

 

**w udziałach po …………………………………………; 

**w ten sposób, że ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………….. . 

 

** ……………..………………………. postanawia, że z chwilą otwarcia spadku po nim ……………..……… 

…………………………. nabędzie tytułem zapisu windykacyjnego nieruchomość o powierzchni ………. ha, 

zabudowaną …………..………………, położoną w ………………………………… przy ………..………………………………… 

objętą księgą wieczystą numer ………..………………..………………………………… 1. 

 

**Ja ……………..……………………….  oświadczam, że na wypadek, gdyby powołany do spadku  ………… 

……………..……………………………………… nie chciał lub nie mógł być moim spadkobiercą, to do całości 

spadku powołuje ……………..………………………………..…………………,. 

**Ja ……………..……………………….  polecam/ zobowiązuje ……………..…………………………....……………………….  

do ……………..……………………….……………..……………………….……………..……………………….……………..……………… 

……………..……………………….……………..……………………….   . 

 
1 Jeżeli w testamencie zostanie zawarty zapis windykacyjny, konieczne będzie sporządzenie testamentu w formie 
aktu notarialnego. 



 

 
 

**Ja ……………..……………………….   oświadczam, że wydziedziczam ……………..……………………….  

……………..…………………………  , ponieważ ……………..……………………….……………..……………………………. 

……………..……………………….  . 

**Jednocześnie jako wykonawcę niniejszego testamentu powołuję ……………..……………………….  , 

urodzonego w dniu ……………..……………………….  . Wykonawca niniejszego testamentu uprawniony i 

zobowiązany jest między innymi: 

a) do zarządu majątkiem spadkowym, 

b) do rozporządzania majątkiem spadkowym w takim zakresie, w jakim wymagają tego zasady 

prawidłowej gospodarki poszczególnymi składnikami majątkowymi, 

c) do dokonywania czynności rozporządzających, których celem będzie spieniężenie składników 

majątkowych wchodzących w skład spadku, 

d) do wydania spadkobiercom spadku lub mienia uzyskanego z tytułu zbycia składników 

majątkowych wchodzących w skład spadku w toku czynności, o których mowa wyżej pod lit. b 

i c, nie wcześniej jednak niż z dniem ukończenia przez spadkobiercę ……………..……………   lat. 

 

……………..……………………………………………………..    

miejscowość i data sporządzenia testamentu 

……………..…………………………………………….. 

własnoręczny  podpis  testatora  


