Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest członkiem kampanii NAPISZ TESTAMENT.
Gwarantujemy, że jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie naszej organizacji
Twoja wola zostanie uszanowana, a zapis zostanie wykorzystany zgodnie z Twoją intencją.
Tak ulokowany Twój spadek przyczyni się do powodzenia szlachetnych inicjatyw.
- Żyj tak, aby ślady stóp Twych przeżyły Ciebie -

CZYM JEST TESTAMENT?
Testament to czynność prawna, w której określona osoba (spadkodawca, zwany inaczej
testatorem) rozporządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci, czyli wskazuje jaka
jest jej wola co do tego, kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć jej majątek.
Testament można sporządzić w jednej z trzech form przewidzianych przez kodeks cywilny:
1. Testament własnoręczny (holograficzny)
To najprostsza forma sporządzenia testamentu. Testament ten dla swojej ważności musi
być w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany oraz opatrzony datą jego
sporządzenia. Testament spisany na maszynie do pisania, bądź komputerze - pomimo
podpisania go przez spadkodawcę - będzie nieważny!
2. Testament w formie aktu notarialnego
To najlepsza forma, która zabezpiecza wykonanie ostatniej woli, bowiem testament w tej
formie jest najtrudniejszy do podważenia.
3. Testament alograficzny
Testament ten polega na tym, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza
swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), starosty,
marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu
cywilnego.
Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole, który powinien zostać spadkodawcy
odczytany w obecności świadków. Protokół jest następnie podpisywany przez
spadkodawcę, osobę urzędową wobec której oświadczył on swoją ostatnią wolę oraz przez
świadków.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPORZĄDZENIA TESTAMENTU?
Testament to ważny dokument, 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 wykonawcą testamentu i zadba
o sprawną realizację zawartych w nim postanowień.
W testamencie możemy również zażyczyć sobie, aby spadkobiercy podjęli określone
działania, jak na przykład przekazali konkretną kwotę Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich.
Pamiętajmy przy tym, że testament w każdej chwili można zmienić – nasza sytuacja
życiowa lub finansowa może ulec zmianie, co wpłynie również na treść testamentu.
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Budżet Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w dużym stopniu opiera się na wsparciu
udzielanym przez osoby prywatne i firmy. Gdyby nie serce i gest tych osób, nie bylibyśmy
w stanie prowadzić naszych działań. A te wymagają nakładów. Jednym ze sposobów
wsparcia mbU jest uwzględnienie stowarzyszenia w testamencie.
Nawet symboliczna kwota, ale przekazana przez wiele osób, da sumę, dzięki której
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich będzie mogło kontynuować swoją działalność i
obejmować wsparciem coraz więcej starszych samotnych ludzi.

JAK TO ZROBIĆ?
Poniżej, krok po kroku, opisujemy sposób, w jaki można uwzględnić Stowarzyszenie mali
bracia Ubogich w testamencie.
1. KROK
Zastanów się, co posiadasz, co wchodzi w skład Twojego majątku.
Mogą to być zarówno nieruchomości, oszczędności, rzeczy ruchome, 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 takie masz, oszacuj ich wartość. Oszacuj również
wartość swojego majątku i odejmij od niej wartość zadłużenia. Wtedy będziesz widział, jaki
majątek realnie zostawisz po sobie.

2. KROK
Zastanów się, komu chcesz przekazać swoje dobra.
Czy są to osoby najbliższe, które są tzw. spadkobiercami ustawowymi, czy też są to inne
osoby jak np. Twoi przyjaciele, sąsiedzi, itp. Po uwzględnieniu tych osób w testamencie
i upewnieniu się, że wszystkich obdarowałeś wedle własnego uznania, rozważ choćby
symboliczny zapis na Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.
Jeśli jesteś osobą samotną i nie masz komu zostawić swojego majątku pamiętaj, że jeśli
nie wskażesz nikogo w testamencie, zgodnie z prawem spadkowym, Twoje dobra
odziedziczy gmina Twojego ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa. Pragnąc
tego uniknąć, rozważ przekazanie swojego majątku Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich.
3. KROK
Jeśli wiesz, co chcesz zawrzeć w testamencie i w jaki sposób go napisać,
skontaktuj się z notariuszem i umów na spotkanie. Na stronie internetowej
http://www.napisztestament.org.pl/ znajdziesz notariuszy pracujących w Twoim mieście.
Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu notariusza, skontaktuj się z nami.
Zachęcamy, abyś przed uwzględnieniem organizacji w testamencie, skontaktował się
z nami i poinformował nas o tym fakcie. Spotkaj się z przedstawicielem naszej organizacji
i opowiedz o swoich planach. To pozwoli na wspólne ustalenie w jaki sposób w przyszłości
ofiarowany przez Ciebie dar zostanie spożytkowany.
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
uczyniony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne i organizacja – zgodnie
z Twoją wolą wyrażoną w testamencie – otrzyma to, co jej zapisałeś.

Kontakt:
Joanna Mielczarek
e-mail: jmielczarek@malibracia.org.pl
tel. 22 635 13 64
tel. kom. 501 151 045

