
 

 

Warszawa, 15 marca 2021 
 

Tylko ośmiu na stu Polaków napisało testament 

 

Tylko ośmiu na stu Polaków powyżej 45 roku życia napisało testament. Tak wynika z badania Kantar, 

przeprowadzonego na zlecenie kancelarii prawno-podatkowej GWW we współpracy z Fundacją 

Otwarte Forum. Testament posiadają najczęściej osoby powyżej 70 roku życia (21 proc.),  

o wykształceniu podstawowym lub wyższym (11 proc.), żyjący w miastach poniżej 50 tysięcy 

mieszkańców.  

Jak tłumaczy radca prawny Aldona Leszczyńska-Mikulska z kancelarii prawno-podatkowej GWW, 

niewielka liczba osób sporządzających testament wynika z niskiej świadomości społecznej odnośnie 

negatywnych skutków prawnych związanych z brakiem testamentu. „Jesteśmy ponadto 

przeświadczeni, że dziedziczenie z testamentu – w porównaniu z dziedziczeniem ustawowym – nie daje 

istotnych korzyści. Tymczasem, moje doświadczenie wskazuje na to, że w prawie 99 procentach 

przypadków brak przemyślanych zasad podziału nawet niewielkiego majątku powoduje, w tzw. 

poukładanych czy nieskomplikowanych rodzinach, spory pojawiające się natychmiast po śmierci 

rodziców”. Prawniczka dodaje, że w wielu przypadkach sporów tych można uniknąć. 

Na pytanie: dlaczego nie sporządziłeś testamentu, prawie połowa respondentów odpowiedziała, że nie 

zastanawiała się nad tym, a prawie jedna czwarta uważa, że nie ma nic cennego, co mogłaby po sobie 

zostawić. Jeden na pięciu Polaków uważa natomiast, że jest za wcześnie na taką decyzję.  

Wśród posiadających testament zdecydowanie dominują osoby, które sporządziły ten dokument  

u notariusza (69 proc.). Częściej są to kobiety (75 proc.) oraz osoby ze średnim wykształceniem (76 

proc.). Testament własnoręczny jest natomiast częściej pisany przez mężczyzn (36 proc.)  

i absolwentów uczelni wyższych (43 proc.). Zdaniem mec. Leszczyńskiej-Mikulskiej, dość wysoki 

odsetek osób, które sporządziły lub deklarują sporządzenie testamentu własnoręcznego, do dobry 

prognostyk. „Konieczne są zmiany w prawie spadkowym, które dostosują prawo do realiów i oczekiwań 

społeczeństwa cyfrowego, którym się stajemy – a co pandemia – nieodwracalnie przyśpieszyła.  

W wielu państwach istnieje możliwość sporządzenia ważnego testamentu nie tylko w całości 

własnoręcznie, ale napisanego komputerowo – z własnoręcznym podpisem” – wyjaśnia radca prawny.  

Ponad 9 na 10 Polaków uwzględniło w testamencie członków rodziny, 4 proc. badanych 

spadkobiercami uczyniło swoich przyjaciół, a 2 proc. przeznaczyło swój majątek zaprzyjaźnionym 

instytucjom takim jak szpital, dom dziecka czy biblioteka.  

Respondenci zostali również zapytani, czy uwzględniliby w testamencie fundację lub stowarzyszenie.  

4 na 10 osób woli podzielić się tym, co posiada z najbliższymi, a 3 na 10 uważa, że ich majątku wystarczy 

jedynie dla rodziny. 14 proc. ankietowanych nie ufa fundacjom i stowarzyszeniom, a 1 na 20 Polaków 

nie wiedziało, że istnieje taka możliwość. 

Badanie zostało przeprowadzone w ramach rozpoczynającej się właśnie kampanii społecznej „Zapisz 

Dobro”, prowadzonej przez Fundację Otwarte Forum. Jak tłumaczy prezes Fundacji Ewelina Szeratics, 

celem kampanii jest zachęcenie Polaków do uwzględniania w testamentach fundacji i stowarzyszeń. 

„Po tym jak uwzględnimy w tym dokumencie najbliższych członków rodziny, możemy rozważyć choćby 



 

 

symboliczny zapis na fundację lub stowarzyszenie, które darzymy zaufaniem. W ten sposób 

zostawiamy cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń i sprawiamy, że świat staje się odrobinę lepszy.” 

W ramach kampanii „Zapisz Dobro” będzie również czynna infolinia testamentowa. Może z niej 

skorzystać każdy, kto chciałby porozmawiać z ekspertem i dowiedzieć się, jak napisać testament. Przez 

najbliższe dwa tygodnie, od 15 do 31 marca, pod numerem telefonu 500-857-074, dyżurują prawnicy 

specjalizujący się w prawie spadkowym. 

Partnerami kampanii społecznej „Zapisz Dobro” jest dwanaście organizacji pozarządowych: Fundacja 

DKMS, Fundacja Gajusz, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 

PODAJ DALEJ, Fundacja Pociecha, WWF Polska, Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt 

Viva!, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Ronalda McDonalda, Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES, Fundacja Dorastaj z Nami, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.  

Więcej na temat kampanii można znaleźć na stronie www.zapiszdobro.pl. 

Badanie zostało zrealizowane w dwóch pomiarach badania omnibusowego: 29 stycznia–3 lutego  

i 5–10 lutego 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1062 mieszkańców Polski w wieku 45 lat i więcej.  

   

O Fundacji Ronalda McDonalda 

„Aby rodzina mogła być razem” – to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, należącej do 

sieci organizacji dobroczynnych Ronald McDonald House Charities, która wspiera szpitale w 65 krajach na 

świecie. 

W Polsce w centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na 

rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z pobytem w szpitalu. Skala tych działań 

obejmuje całą Polskę, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze. 

Kluczowe programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin długo 

leczonych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie 

rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego: 

pokojów dziennego pobytu, pralni, kuchni, salonów, łazienek. Działania mające na celu poprawę warunków pobytu 

rodziny z dzieckiem w szpitalu dopełnia projekt „Łóżko dla Rodzica”. Fundacja wyposaża oddziały dziecięce  

w wygodne, uzupełnione kompletami pościeli łóżka, składane na dzień do funkcji fotela. 

Kolejnym kluczowym obszarem działań Fundacji jest profilaktyka onkologiczna. Służy temu między innymi program 

bezpłatnych, ogólnopolskich badań USG dzieci, wykonywanych na pokładzie mobilnego ambulansu 

medycznego. W tym roku pracę zacznie drugi ambulans Fundacji. Partnerem programu badań profilaktycznych 

jest firma ALAB laboratoria.  

Finansowane przez Fundację szkolenia lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych we wczesnym wykrywaniu 

nowotworów, wykłady prowadzone wspólnie z IFMSA Poland i specjalistyczne wydawnictwa dla lekarzy  

i rodziców poświęcone profilaktyce onkologicznej uzupełniają listę działań w tym zakresie. 

Dom Ronalda McDonalda przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie to 1253 m² powierzchni, 

która została z wielką troską przystosowana do potrzeb rodziców. Dzięki tej inwestycji mają oni szanse odpoczywać, 

gotować w pełni wyposażonej kuchni i wykonywać wszystkie inne podstawowe czynności, jak np. pranie.  

A wszystko po to, by dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Oprócz pomieszczeń zaprojektowanych z myślą 

o rodzicach Dom ma także piękny pokój zabaw dla dzieci, bibliotekę i ogród. Dom powstał zarówno jako miejsce 

dla osób poszukujących wyciszenia, jak i dla tych, którzy potrzebują obecności ludzi rozumiejących ich trudną 

sytuację. Otoczeni wsparciem wolontariuszy i profesjonalnego zespołu Domu zbierają siły, z którymi wracają  

z Domu na oddział do dziecka. Jednocześnie z pobytu w Domu może korzystać dwadzieścia rodzin. Dom pomaga 

rodzicom od października 2015 roku, najdłuższy pobyt rodzinny do dziś to 382 dni.  

http://www.zapiszdobro.pl/


 

 

W marcu 2021 roku w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została ukończona budowa drugiego 

polskiego Domu. Dom, z 25 apartamentami, będzie wsparciem dla pacjentów Szpitala Pediatrycznego WUM. 

Każdy może pomóc w jego utrzymaniu, przekazując 1% podatku, donację finansową, donację rzeczową lub 

wolontariatem kompetencyjnym.  

Zapraszamy na naszą stronę www, oraz na nasze profile na Facebooku, Instagramie i Youtubie.  

                                                      

Kontakt dla mediów: 

 Ewelina Szeratics                                                                    Marcin Węc 

 manager kampanii Zapisz Dobro                                         Manager ds. Rozwoju    

 ewelina.szeratics@of.org.pl                                                 marcin.wec@frm.org.pl 

 + 48 513 186 809                                                                    +48 501 027 527 

 

http://www.frm.org.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaRonaldaMcDonalda
http://www.instagram.com/fundacja_ronalda_mcdonalda/
http://www.youtube.com/channel/UCSyTs4BKGbUSJE3vF8Z9f5g

