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19 TESTAMENT NOTARIALNY 
 

TESTAMENT NOTARIALNY 

 

Repertorium A nr .............. /. 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia 23 kwietnia 2008 roku (data słownie) przed  .......................................  (imię i nazwisko notariusza 

sporządzającego akt), notariuszem w Kancelarii Notarialnej w  (miasto i adres kancelarii), stawił się: 

............................. (imię i nazwisko), syn ....................... (imiona rodziców), zamieszkały .......................... (adres 

zamieszkania). 

 

Tożsamość stawiającego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego  .................  (numer i seria 

dowodu osobistego oraz PESEL). 

 

TESTAMENT 

 

§1  

 

 .......................  (imię i nazwisko spadkodawcy) oświadcza, że do całości spadku powołuje .............................. 

(imię i nazwisko i stopień pokrewieństwa), córkę ............................. (imiona rodziców), urodzoną dnia 

........................  (data urodzenia i miejsce), zamieszkałą w ................ (adres zamieszkania). 

 

§2  

 

 ......................  (imię i nazwisko spadkodawcy) oświadcza, że gdyby powołana do spadku  .............................. 

(imię i nazwisko spadkobiercy wskazanego wyżej) nie chciała bądź nie mogła być spadkobiercą, do całości 

spadku powołuje ........................ (imię i nazwisko), syna .......................... (imiona rodziców), urodzonego 

............ (data urodzenia), zamieszkałego w ............... (adres zamieszkania). 

 

§3  

 

 .............  (imię i nazwisko spadkodawcy) powołuje jako wykonawcę testamentu .................... (imię i nazwisko 

wykonawcy testamentu), syna ........  (imiona rodziców), zamieszkałego w ................ (adres zamieszkania 

wykonawcy testamentu). 

 

§ 4  

 

Koszty sporządzenia aktu ponosi stawiający. 

Pobrano: 

– taksę notarialną na podstawie § 8 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, 

– 22% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. 
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Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 

 

 

..................................................                                                                          .............................................. 

        podpis stawiającego                                                                                          podpis notariusza 

 

Zdroj: http://www.eporady-prawne.pl/testamenty.html 
 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 
 

akt akt, listina, list 

akt notarialny notárske osvedčenie, listina vo forme notárskej 

zápisnice 

art. (artykuł) čl. (článok) 

dowód osobisty občiansky preukaz 

koszt výdavok, trova 

notarialny notársky 

nr (numer) č. (číslo) 

oświadczyć vyhlásiť 

PESEL (Powszechny Elektroniczny System 

Ewidencji Ludności) 

rod. č. (rodné číslo) 

pkt (punkt) bod 

pobrać vziať, prijať 

podatek daň 

pokrewieństwo príbuzenstvo 

ponosić znášať, niesť 

powołać menovať, povolať, ustanoviť 

repertorium repertórium, vecný register 

rozporządzenie príkaz, nariadenie, rozhodnutie, uznesenie 

spadek dedičstvo, pozostalosť 

spadkobierca dedič 

spadkodawca poručiteľ 

sporządzić zhotoviť, pripraviť, urobiť, zostaviť, 

vyhotovať, spísať 

stawić się  dostaviť sa, prísť, prihlásiť sa 

http://www.eporady-prawne.pl/testamenty.html
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stawka sadzba 

taksa taxa, poplatok 

testament «akt prawny, w którym 

spadkodawca rozporządza majątkiem na 

wypadek swej śmierci» 

testament «písomne vyjadrená posledná vôľa, 

závet» 

testament notarialny testament potvrdený notárom 

ust. (ustęp) ods. (odsek) 

VAT (podatek od wartości dodanej) DPH (daň z pridanej hodnoty) 

wykonawca testamentu vykonávateľ závetu 

zamieszkały  bývajúci, bytom 

 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=p%C3%ADsomne&c=w0c8&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=v%C3%B4%C4%BEa&c=w0c8&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=z%C3%A1vet&c=w0c8&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

