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Szanowni Państwo,

 z dużą przyjemnością oddajemy  
w Państwa ręce informator o testamentach, 
stworzony przez grupę ekspertów 
pracujących przy kampanii „Dobry Testament”  
– pracowników organizacji pozarządowych, 
prawników oraz doradcę sukcesyjnego. 
Większość z tych osób ma na co dzień 
styczność z tematyką spadkową i jak nikt 
inny jest rozeznana w zagadnieniach związa- 
nych z testamentami. 

 Informator powstał z myślą o tych 
wszystkich, którzy rozważają sporządzenie 
testamentu. Chcemy dotrzeć ponadto do 
osób, które nie są świadome tego, iż napisanie 
testamentu pozwoliłoby uniknąć – w razie 
ich śmierci – sporów sądowych i rodzinnych 
oraz licznych nieprzyjemności i utrudnień, 
które mogą pojawić się z powodu niepozosta- 
wienia testamentu. 

 Za pośrednictwem informatora pragniemy 
również zwrócić Państwa uwagę na możliwość 
uwzględnienia w testamencie wybranej orga-
nizacji pozarządowej. Podkreślamy przy tym, 
że decydując się na ten krok, pamiętajmy  
w pierwszej kolejności o rodzinie oraz 
osobach szczególnie nam bliskim. Dopiero  
na końcu rozważmy np. zapis w testamencie na 
konkretną fundację lub stowarzyszenie. Może 
to być duża lub mniejsza kwota pieniężna, 
zbiór przedmiotów lub dokumentów albo jakiś 
składnik wybrany z naszego majątku. Jeżeli 
wiele osób podejmie decyzję o wskazaniu  
w testamencie wybranej organizacji, te małe 
sumy zostaną zwielokrotnione i uczynią wiele 
dobra. Tak ulokowany spadek będzie pracował 
przez długie lata i przyczyni się do powodzenia 
szlachetnych inicjatyw. 

 Organizacje współorganizujące naszą 
kampanię to etyczne, transparentne i działa-
jące zgodnie z prawem instytucje. „Dobry Tes-
tament” daje gwarancję, że jeśli zdecydujemy 
się na uwzględnienie w testamencie jednej 
z nich, nasza wola zostanie uszanowana i za-
pis zostanie wykorzystany zgodnie z naszą 
intencją. Pełny wykaz organizacji wraz z opi-
sem ich działalności, znajduje się wewnątrz 
informatora.

 Dlaczego warto wspierać organizacje? 
Osoby, które podjęły taką decyzję tłumaczą, 
że w ten sposób zostawiają cząstkę siebie 
dla potomnych. Są i tacy, którzy przez całe 
swoje życie pomagali fundacji lub stowarzy-
szeniu i nie widzą powodu, dla którego nie 
mieliby tego czynić po śmierci. Są w końcu 
osoby, które całe życie poświęcili na pracę 
zawodową i mimo szczerych chęci, nie mieli 
czasu, aby pomóc innym. Mogą to uczynić  
w testamencie. Zachęcam Państwa do lektury. 
Być może, tak jak się to dzieje w co najmniej 
siedemnastu państwach świata, znajdziecie 
Państwo w informatorze organizację, o której 
zechcecie pamiętać sporządzając testament. 
A ten warto napisać. Im wcześniej, tym lepiej. 
Nie czekajmy z tą decyzją do ostatniej chwili. 

Robert Kawałko - prezes Polskiego Instytutu 
Filantropii, pomysłodawca polskiej kampanii 
„Dobry Testament”. Zainicjował powstanie 
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, 
którego był prezesem w latach 2006-2012. 
Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia 
Fundraisingu.



DEFINICJA
TESTAMENTU

ZMIANY W POSTRZEGANIU 
TESTAMENTÓW 

 Zachodzące na świecie zmiany, bogacące się społeczeństwa oraz intensywny tryb życia 
i częste przemieszczanie się ludzi zmieniły sposób postrzegania testamentów. Dokument ten nie 
jest wyłącznie aktem ostatniej woli, sporządzanym przez osoby umierające, starsze lub zamożne. 
 Tes tament stał się narzędziem niezbędnym do zarządzania własnym majątkiem „na wszelki wypa-
dek”, w razie, gdyby nas zabrakło.

DO SPORZĄDZENIA TESTAMENTU
TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ

 Choć samo napisanie testamentu jest proste, zanim to uczynimy, warto zastanowić się 
nad tym co i komu chcemy zapisać. Jednym ze sposobów przygotowania się do tej czynności jest 
dokładna symulacja tego, co nas czeka od strony prawnej, finansowej czy możliwości zarządza-
nia majątkiem w sytuacji nagłej śmierci kogoś bliskiego. Dotyczy to zarówno  małżonka, rodzica 
czy dziecka, a w firmie – wspólnika. Warto również zastanowić się, co czeka te osoby w razie gdyby 
nas zabrakło. Zachęcamy zatem do wspólnej rozmowy przy stole, do której warto zaprosić naszych 
najbliższych. Omówienie z rodziną spraw związanych z dziedziczeniem testamentowym z pewno-
ścią przyniesie dobre rezultaty, a w przyszłości nie sprawi, że poczują się oni zaskoczeni.

 Testament to jednostronna czynność 
prawna osoby fizycznej dysponującej swoim 
majątkiem na wypadek śmierci. Inaczej 
mówiąc, to decyzja konkretnej osoby doty-
cząca tego, kto i w jaki sposób będzie czerpał 
korzyści z pozostawionego przez nią majątku 
lub odpowiadał za brak testamentu. Decyzja 

o sporządzeniu tego dokumentu powinna 
zostać podjęta świadomie przez osobę pełno-
letnią, posiadającą pełną zdolność do czynno-
ści prawnych. Dlatego też, testament napisany 
przez dziecko, pod wpływem groźby albo 
stanu wyłączającego świadome lub swobodne 
powzięcie decyzji jest nieważny.



POWODY, DLA KTÓRYCH 
WARTO NAPISAĆ TESTAMENT

I. OSOBY POZOSTAJĄCE 
W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i posiadasz 
dzieci – rozważ sporządzenie testamentu, aby 
na wypadek Twojej śmierci to Twój małżonek 
decydował o tym, czy Wasze małoletnie dzieci 
już teraz mają stać się współwłaścicielami 
majątku, na który wspólnie z mężem/żoną 
pracowaliście, czy też taka decyzja ma zostać 
podjęta później. Brak testamentu do czasu 
osiągnięcia przez Wasze dzieci pełnoletności, 
może powodować problemy z dysponowa-
niem Waszym wspólnym majątkiem.

Jeśli posiadasz więcej niż jedno dziecko  
– rozważ sporządzenie testamentu, aby wyklu-
czyć między nimi spór. Pamiętaj bowiem, że 
polskie prawo nie przewiduje testamentu dzia-
łowego – w spadku nie nabywa się poszcze-
gólnych rzeczy tylko udziały. Przekazując za 
pomocą zapisu windykacyjnego konkretne 
przedmioty poszczególnym dzieciom masz 
gwarancję, że po Twojej śmierci nie popadną 
one w konflikt odnośnie podziału odziedziczo-
nego majątku. 
 
Jeśli jesteś w związku małżeńskim i nie posia-
dasz dzieci – pamiętaj, że przy braku testa-
mentu, w razie śmierci Twojej lub Twojego 
małżonka, Wasz wspólny dorobek życia będą 
dziedziczyć członkowie dalszej rodziny.

Jeśli mieszkanie, którego wraz z małżonkiem 
jesteś właścicielem, obciążone jest kredytem 
– sporządzając testament unikniesz sytuacji,  
w której po Twojej śmierci, małżonek nie 
będzie mógł sam decydować w sprawach 
związanych z mieszkaniem, tylko do każdej 
decyzji potrzebna będzie zgoda innych osób. 

Jeśli posiadasz dzieci zarówno z pierwszego 
małżeństwa, jak i z nowego związku – napisz 
testament, jeśli pragniesz dokonać sprawie-
dliwego podziału swojego majątku między 
obecnego partnera, a dziećmi z pierwszego  
i drugiego związku.

Jeśli przekazując swój majątek wnukowi 
chcesz mieć pewność, że otrzyma on wszystko, 
a jego rodzice nie przeznaczą tych środków na 
cel niezgodny z Twoją wolą, napisz testament.



II. OSOBY POZOSTAJĄCE 
W ZWIĄZKU NIEFORMALNYM  
(KONKUBINACIE)

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym 
– w świetle prawa spadkowego, nawet dłu-
goletni partnerzy są względem siebie obcy 
i niczego po sobie nie dziedziczą. Jedynym 
sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest napi-
sanie testamentu. Pamiętaj jednak, że zgodnie 
z prawem, wasze wspólne dzieci dziedziczą. 

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym i małżonek 
nie chciał udzielić Ci rozwodu – pamiętaj, że 
jeżeli nie złożyłeś wniosku o rozwód lub sepa-
rację, to małżonek będzie po Tobie dziedzi-
czył. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
małżonek będzie dziedziczył także i wtedy, 
jeśli złożyłeś wniosek o rozwód lub separa-
cję. Jedynym sposobem na uniknięcie takiej 
sytuacji jest sporządzenie testamentu.

III. WDOWCY 
I OSOBY SAMOTNE

Jeśli jesteś osobą samotną i chcesz mieć wpływ 
na to, komu przypadnie Twój cały majątek lub 
konkretne przedmioty wchodzące w jego 
skład – możesz to uczynić jedynie w testa-
mencie. W przeciwnym razie, spadek po Tobie 
będzie dziedziczyć rodzina, także ta daleka, 
której nie miałeś nawet okazji poznać.

IV. INNE SYTUACJE, 
W KTÓRYCH WARTO  
SPORZĄDZIĆ TESTAMENT

Pamiętaj, że jeśli czujesz się skrzywdzony przez 
swoich bliskich, a nie sporządzisz testamentu, 
w którym pozbawisz ich zachowku (wydzie-
dziczenie), to nawet jeśli cały swój majątek  
zapiszesz w testamencie innym osobom, to 
bliscy, którzy Cię skrzywdzili, będą mieli prawo 
do zachowku. Jeśli natomiast w ogóle nie 
sporządzisz testamentu, to bliscy, którzy Cię 
skrzywdzili, będą po Tobie dziedziczyć.  

Jeśli chcesz przekazać część lub całość spadku 
wybranej organizacji, instytucji kultury lub 
uczelni wyższej, napisz testament.



Zawsze, ilekroć rozmawiam z przedsiębiorcami 
zakładającymi nową spółkę i zadaję pytanie  
o dziedziczenie udziałów, słyszę zaskoczenie  
w głosie: Ależ proszę pana, my przecież 
chcemy robić biznes. Nikt nie wybiera się na 
tamten świat! No właśnie. Nikt. Ale jeśli biznes 
wyjdzie i nabierze wartości (lub nie wyjdzie  
i skończy się długami), nie jest obojętne, kto 
go dziedziczy i czy firma w ogóle przetrwa 
śmierć właściciela. Ryzyko dotyczy każdego, 
niezależnie od wieku, stanu posiadania czy 
też prowadzonego przedsiębiorstwa. Często 
to właśnie dla zabezpieczenia firmy należy  
o tym pomyśleć. I to nie tylko o testamentach! 
Zobaczmy, jak to działa. 

Prowadzisz firmę rodzinną,  
czy „nierodzinną”?

Jeśli w  prowadzenie Twojej firmy zaangażo-
wane są przynajmniej dwie osoby z  rodziny, 
a tym bardziej przedstawiciele dwóch pokoleń 
– najprawdopodobniej jesteś firmą rodzinną. 
I  powinieneś być z  tego dumny! Bo jest 
z  czego! Całe życie ciężko pracowałeś mię-
dzy innymi po to, aby zostawić firmę Twoim 

dzieciom, zaszczepić w  nich wartości, które 
uczyniły Cię przedsiębiorcą. Od lat pracuję 
z  firmami rodzinnymi pomagając przeprowa-
dzić proces sukcesji, rozumianej jako zmiana 
pokoleniowa. Przekazanie wiedzy, władzy, 
a następnie własności rodzinnego biznesu to 
proces skomplikowany – przepisy prawne to 
tylko część misternej układanki. Najlepiej, jeśli 
sukcesja przeprowadzana jest za życia wła-
ściciela, w  sposób płynny i  uporządkowany. 
Zdarzają się też niestety sytuacje, gdzie wystę-
puje tzw. nagła sukcesja. I tu przydaje się plan 
awaryjny, który pozwala – przede wszystkim 
formalnie – zabezpieczyć firmę i rodzinę przed 
niechcianymi skutkami śmierci właściciela 
albo któregoś ze wspólników. Chodzi o to, aby 
zachować ciągłość firmy od strony prawnej, 
usprawnić przekazanie majątku rodzinnego 
ulokowanego poza firmą i zachować kontrolę 
nad długami spadkowymi. Aby firma trafiła 
we właściwe ręce i nie okazało się, że sukcesor 
musi dzielić się własnością lub władzą z  nie-
zaangażowanymi w biznes członkami rodziny 
(chyba, że to było zaplanowane). Ważne 
jest ponadto, aby sukcesor nie miał proble-
mów z  rozliczeniami w  rodzinie, na przykład 
z zachowkiem. 

Łukasz Martyniec – doradca sukcesyjny, 
prawnik, wykładowca, ekspert Instytutu Biznesu 
Rodzinnego, redaktor naczelny portalu  
planowaniespadkowe.pl,  
właściciel Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC  
(www.kancelariasukcesyjna.pl). 

TESTAMENT W FIRMIE? 
NA PEWNO WARTO!



A co, jeśli nie jesteś firmą rodzinną  
i nie planujesz sukcesji?

Jeśli Twoja rodzina nie jest zainteresowana  
prowadzeniem firmy, lub też nie życzysz 
sobie prowadzić biznesu z wdową i dziećmi 
po zmarłym wspólniku? Boisz się o relacje, 
decyzje o inwestycjach i podziale zysku, albo 
jako rodzina niechętnie przejąłbyś odpo-
wiedzialność za długi firmy? Zabezpieczenia 
potrzebne są właściwie w każdej firmie, nie-
zależnie od jej wielkości i formy prawnej.  
Ta ostatnia też jest ważna. Indywidualna 
działalność gospodarcza – wbrew temu, 
co niestety sądzą niektórzy prawnicy – jest 
bardzo trudno przekazywalna drogą spadku. 
Majątkiem firmy można, owszem, dyspo-
nować poprzez testamentowe powołanie 
do spadku lub zapis windykacyjny, ale nie 
uchroni to przed wygaśnięciem umów kre-
dytów, dotacji unijnych, leasingów, koncesji 
i zezwoleń oraz... utratą zarządzającego wła-
ściciela, jego wiedzy, kompetencji i relacji. Jeśli 
rodzina nie jest wdrożona w meandry biznesu 
– trudno wróżyć firmie powodzenie. Śmierci 
właściciela może też nie przetrwać spółka 
cywilna lub jawna – wszystko zależy od ilości 
wspólników oraz treści umowy spółki. Do wła-
ściwie dobranych zapisów koniecznie trzeba 
dodać testamenty wszystkich wspólników, 
często także ich małżonków lub małżonek. 
W każdej spółce prawa handlowego – dla jej 
własnego dobra – konieczne jest dokładne 
przemyślenie, jak zachowałaby się spółka na 
wypadek śmieci któregoś ze wspólników, 
wraz z konsekwencjami na gruncie prawa 
handlowego, rodzinnego (własność w mał-
żeństwie, dziedziczenie przez małoletnich), 

spadkowego – materialnego i procesowego. 
W niejednej już spółce z o.o. po śmierci 
wspólnika przekonywano się, że nie można 
zwołać zgromadzenia wspólników zdolnego 
do podjęcia ważnej uchwały, bo procedura 
spadkowa trwa pół roku, a w międzyczasie 
trzeba odnowić kredyt obrotowy. Wymaga to 
szczególnej uwagi oraz interdyscyplinarnego 
podejścia – także na gruncie finansów oraz 
podatków, jeśli spadkobierców wspólnika 
zgodnie z umową spółki należy spłacić.  
Do wyboru mamy rozwiązania oparte o kodeks 
spółek handlowych lub prawo spadkowe  
– testamenty przydadzą się właściwie  
w każdej sytuacji.

Każdy, kto prowadzi firmę odpowiedzialnie, 
powinien potraktować śmierć jako jedno  
z ryzyk gospodarczych. Nad nim także – na 
gruncie prawa, podatków i finansów – należy 
mieć kontrolę.



 
Testament sporządzany u notariusza. Testator, czyli osoba, która sporządza testament, decyduje 
o losach swojego majątku w obecności wykształconego, profesjonalnego doradcy. Testator może 
mieć zatem pewność, że wskazane przez niego w testamencie dyspozycje dotyczące jego ma-
jątku zostaną wykonane. Notariusz ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która składa 
oświadczenie oraz jej zdolność do podejmowania takich decyzji – czyli jej zdolność testowania, 
w szczególności weryfikuje czy testator nie jest przymuszony do sporządzenia testamentu oraz 
czy nie występują okoliczności wyłączające zdolność do czynności prawnych. W związku z tym 
testament sporządzony u notariusza ma niewątpliwą zaletę przy ewentualnych późniejszych pró-
bach jego obalenia przez pominiętych spadkobierców.

Notariusz z pewnością zadba o to, żeby wola testatora wyrażona była jak najdokładniej, zgodnie 
z prawem, bez postanowień, które mogłyby się okazać nieważne. Ponadto, przy sporządzeniu 
testamentu notarialnego istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że testament zostanie znisz-
czony lub zaginie. Notariusz ma bowiem obowiązek przechowywania dokumentu w bezpiecznym 
miejscu. Może również, na życzenie testatora, bezpłatnie zarejestrować dokument w Notarialnym 
Rejestrze Testamentów. Dzięki temu, po jego śmierci, będzie można sprawdzić treść dokumentu.

Testament notarialny



Oto wyczerpująca lista rozporządzeń, które można zawrzeć w testamencie.

Ustanowienie spadkobiercy

Można powołać spadkobiercę lub spadkobierców do całości lub do części spadku. Nie trzeba 
wskazywać imienia i nazwiska tych osób, wystarczy sformułowanie „moja małżonka” albo „moja 
starsza siostra”.   Warto rozważyć jako spadkobiercę organizację pozarządową lub instytucję kultury, 
która otrzymawszy część spadku z pewnością odpowiednio go zagospodaruje.

Polecenie
Spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniecha-
nia, może to np. dotyczyć działań związanych z pogrzebem spadkobiercy albo odwiedzaniem 
jego grobu. Spadkodawca może zażyczyć sobie, aby po jego śmierci spadkobierca opiekował 
się chorym członkiem rodziny, albo nadzorował pracę powołanej przez spadkodawcę placówki. 
Ważne, aby polecenie nie było związane z elementem majątkowym.

Zapis zwykły

Spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia 
określonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Zapis może być uczyniony 
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się 
z upływem pięciu lat od dnia wymagalności zapisu. Spadkodawca może na przykład zobowiązać 
swojego małżonka do przekazania konkretnej kwoty pieniężnej na cel społeczny albo na konto  
konkretnej osoby.

Zapis windykacyjny

Spadkodawca zapisuje konkretne składniki majątku wskazanym osobom. Należy pamiętać,  
że testament zawierający zapis windykacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

ROZPORZĄDZENIA, KTÓRE MOŻNA 
ZAWRZEĆ W TESTAMENCIE



Powołanie wykonawcy testamentu

Spadkobierca może powołać w testamencie wykonawców albo wykonawcę testamentu, czyli 
osobę, która w przypadku nagłej śmierci spadkodawcy zadba, aby jego majątek został rozdyspo-
nowany zgodnie z jego wolą. Ustanowienie wykonawcy testamentu jest wręcz koniecznością 
w przypadku spadku o dużej wartości, skomplikowanym stanie prawnym, spadku zapisanego 
osobie niepełnoletniej lub w razie wątpliwości odnośnie tego, czy spadkobiercy zgodzą się na 
zaplanowany podział majątku.

Wydziedziczenie

Spadkodawca może w testamencie także wydziedziczyć daną osobę, czyli pozbawić ją prawa do 
zachowku. Katalog osób, których dotyczy wydziedziczenie został określony w Księdze IV Kodeksu 
cywilnego. Są to zstępni, małżonkowie i rodzice, którzy: wbrew woli spadkodawcy postępują 
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuściły się względem 
spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełniły względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych.

Ustanowienie fundacji

Osoba sporządzająca testament może także ustanowić fundację. Instytucja ta jest w Polsce mało 
popularna. W ostatnich latach, fundację w swoim spadku powołała Wisława Szymborska.

KANCELARIE NOTARIALNE, W KTÓRYCH 
MOŻNA SPORZĄDZIĆ TESTAMENT

Testament notarialny napiszemy u każdego notariusza. Na stronie Krajowej Rady Notarial-
nej znajduje się wykaz wszystkich notariuszy zarejestrowanych na terenie naszego kraju. Przed 
spotkaniem warto porozmawiać z notariuszem telefonicznie i rozwiać wszelkie wątpliwości  
dotyczące sporządzania testamentu.

tekst powstał przy współpracy z portalem www.planowaniespadkowe.pl



Jak mam zapisać część swojego majątku  
organizacji pozarządowej?
Jeśli po przekazaniu większości swojego 
majątku najbliższym uznamy, że pragniemy 
zostawić cząstkę siebie szerszej społeczności 
poprzez przekazanie niewielkiej kwoty orga-
nizacji pozarządowej, możemy to uczynić 
albo w formie zapisu windykacyjnego 
(wówczas przekazujemy organizacji konkretny 
przedmiot, taki jak komputer, samochód lub 
mieszkanie) albo w formie zapisu zwykłego, 
czyli zobowiązać jednego ze spadkobier-
ców do przekazania konkretnej kwoty na 
rzecz konkretnej organizacji. Jeśli nie mamy 
rodziny i krewnych, a nie chcemy, aby nasz 
majątek został przejęty przez gminę, wówczas 
całość majątku możemy przekazać organizacji  
pozarządowej.

Dlaczego uwzględnienie organizacji  
w testamencie jest dla niej takie ważne?
Większość organizacji pozarządowych w Polsce 
utrzymuje się z budżetu państwa, grantów 
unijnych oraz ze składek swoich członków. 
Pieniądze te nie zawsze pozwalają organiza-
cjom działać na taką skalę, na jaką chciałyby to 
czynić. Uwzględnienie organizacji w testamen-
cie pozwoli jej zaplanować swoją przyszłość 
finansową i podjąć działania, na które normalnie 
nie byłoby jej stać.

Dlaczego zamiast przekazać cały majątek 
swoim dzieciom, mam uwzględniać  
w testamencie organizację pozarządową?
Kampania „Dobry Testament” nie zachęca 
do zapominania o swoich najbliższych i nie-
uwzględniania ich w testamencie. Wierzymy, 
że w dokumencie tym można uwzględnić 

obydwie strony, pamiętając oczywiście  
w pierwszej kolejności o rodzinie i przyjacio-
łach. Wspierając wybraną organizację przy-
czyniacie się Państwo do tworzenia ofiarnego  
społeczeństwa, wspierającego instytucje 
udzielające pomocy najbardziej potrzebu-
jącym oraz prowadzące działania na rzecz 
zmieniania świata na lepsze.

Skąd mogę mieć pewność, że moja wola 
wyrażona w testamencie zostanie uwzględ-
niona przez wybraną przeze mnie organizację?
Zanim zdecydują się Państwo uwzględnić 
wybraną organizację pozarządową w testa-
mencie, warto spotkać się z jej przedsta-
wicielem i porozmawiać o swoich planach 
oraz wizji tego, jak chcielibyśmy, aby nasze 
pieniądze zostały wykorzystane. Organizacje 
uczestniczące w kampanii „Dobry Testament” 
to etyczne instytucje. Oznacza to, że obietnica 
złożona testatorowi co do wykorzystania 
środków zapisanych w testamencie zgodnie  
z jego wolą, zostanie dotrzymana.

Czy muszę poinformować organizację o tym, 
że uwzględniłem/łam ją w testamencie?
Jeśli podjęli Państwo taką decyzję, z pewnością 
organizacja chciałaby się o tym dowiedzieć, 
choćby po to, aby Państwu podziękować  
i porozmawiać na temat sposobu, w jaki 
można by zainwestować otrzymane od 
Państwa środki. Informacja o uwzględnieniu 
organizacji w testamencie pozwoli jej ponadto 
zaplanować na przyszłość działania, na które 
brakuje bieżących środków. 
Jeśli jednak nie chcą Państwo ujawniać swojej 
decyzji, mają Państwo do tego prawo. 

FAQ, CZYLI NAJCZĘŚCIEJ 
STAWIANE PYTANIA



W kampanii „Dobry Testament” bierze udział dwadzieścia jeden etycznych, transparentnych  
i działających zgodnie z prawem organizacji pozarządowych. Uwzględnienie jednej z nich  
w testamencie, pomoże im działać jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę. Nawet niewielki zapis, 
jednak poczyniony przez wielu testatorów, pozwoli na zgromadzenie funduszy niezbędnych  
do realizacji konkretnych celów.

Organizacja, którą uwzględnimy w testamencie,  
z pewnością wykorzysta środki zgodnie z wolą spadkobiercy

W kampanii mogą wziąć udział tylko takie podmioty, które są etyczne i zostaną wcześniej 
dokładnie zweryfikowane pod względem transparentności działań. Możemy zatem 
mieć pewność, że uwzględniając je w testamencie, nasza wola zostanie uszanowana,  
a środki przekazane na konkretną organizację, wykorzystane w sposób, w jaki sobie życzymy.  
Warto umówić się na spotkanie z przedstwcielem wybranej organizacji, który wysłucha nas  
i odpowie na pytania związane z testamentami. 

Opis organizacji

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o każdej z dwudziestu jeden organizacji  
uczestniczących w kampanii „Dobry Testament”. Zachęcamy do zapoznania się z opisem,  
który mamy nadzieję pomoże Państwu podjąć decyzję o uwzględnieniu jednej z nich  
w testamencie.

ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE  
W KAMPANII „DOBRY TESTAMENT”
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ul. J. Zaruby 9 lok.131, 02-796 Warszawa, www.alivia.org.pl
KRS: 0000358654 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Adam Bednarski  
Dane kontaktowe: adam.bednarski@alivia.org.pl, tel. 516 044 259 

ALIVIA - FUNDACJA 
ONKOLOGICZNA OSÓB MŁODYCH

miesięczny koszt środków 
opatrunkowych dla pacjentki  
z poparzeniami po radioterapii

koszt operacji podopiecznego 
Alivii przeprowadzonej  
w Niemczech

1 opakowanie leku 
nierefundowanego 
przez NFZ

487,91 zł 8 120 zł 153 739,05 zł

Fundacja Onkologiczna Alivia niesie pomoc chorym na raka od 2010 r. Założył ją Bartosz Poliński  
– starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany 
nowotwór. Od tej pory wspólnie wspierają chorych i ich bliskich oraz angażują ludzi zdrowych w działania 
na rzecz walki z chorobą. Alivia daje konkretne narzędzia do batalii z rakiem i podpowiada jak dotrzeć 
do informacji. Pomaga gromadzić środki na nierefundowane przez NFZ leki, diagnostykę, konsultacje 
medyczne, sprzęt ortopedyczny i środki opatrunkowe. 

ORGANIZACJA W LICZBACH

1 000 liczba udzielanych co roku indywidualnych porad, które pomagają chorym podjąć 
lepsze decyzje o trybie leczenia

921 liczba placówek służby zdrowia z całego kraju, o których można przeczytać i je ocenić 
na stronie www.Onkomapa.pl

185 liczba podopiecznych, którym udzieliliśmy pomocy na łączną sumę 2 300 000 złotych 
w ramach naszego programu SKARBONKA

   KWOTY POTRZEBNE NA REALIZACJĘ 
   KONKRETNYCH CELÓW



KOŚCIÓŁ ARMIA ZBAWIENIA 
W POLSCE

ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa, www.armia-zbawienia.pl
NIP: 527 25 17 748
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Tetyana Ouerghi
Dane kontaktowe: tetyana.ouerghi@armia-zbawienia.pl; tel.: 697 610 001/ 691 283 891

koszt otwarcia nowej, 
lokalnej placówki Armii 
Zbawienia i prowadzenia 
jej przez rok  

120 000 zł
miesięczny koszt objęcia dziecka pełną 
opieką w Klubie dla Dzieci – posiłki, 
opieka opiekuńczo-wychowawcza, 
pomoc w nauce, terapia, wycieczki  
i obóz letni

1 020 zł
dzienny koszt kawy 
dla osób bezdomnych  
i ubogich w Placówce  
Misyjnej w Warszawie 

30 zł

Kościół Armia Zbawienia działa w Polsce od 2005 roku. Jesteśmy obecni na terenie województw: mazowiec-
kiego, podkarpackiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Wierzymy w zdolnoś ludzi do zmiany, poprzez 
przywrócenie im nadziei.  To właśnie nadzieja działa na rzecz pojednania społeczeństwa.

POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA ARMII ZBAWIENIA
Kościół Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła 
chrześcijańskiego. Jej przesłanie oparte jest na Biblii. Jej służba motywowana jest Bożą miłością. Jej misją 
jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i spełnianie ludzkich potrzeb w Jego imieniu, bez dyskryminacji.

dzieci, którym regularnie pomagamy105

różnych programów, które prowadzimy dla dzieci i młodzieży, 
rodzin, bezdomnych, kobiet oraz mężczyzn10

województwa, w których działamy4
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1 100 zł

CARITAS DIECEZJI 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

W dniu 4 maja 1992 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem przez Biskupa  
Kazimierz Romaniuka. Patronem jest  Święty Brat Albert, który poświęcił swe życie dla pomocy ubogim  
i potrzebującym. Ten sam cel przyświeca działaniom naszej organizacji - niesiemy pomoc ubogim, samotnym,  
chorym i potrzebującym. Poza prawą stroną Warszawy działamy również w: Zielonce, Wołominie,  
Radzyminie, Legionowie, Wieliszewie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Świdrze, Józefowie, Falenicy,  
w Rembertowie i innych mniejszych miejscowościach naszej Diecezji.

ORGANIZACJA W LICZBACH

40
tyle placówek prowadzimy. Wśród nich są: Stacje Opieki i Hospicja Domowe,  
Jadłodajnie, Świetlice Socjoterapeutyczne, Ośrodki Interwencji Kryzysowej,  
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn,  Dom Samotnej Matki

60 000 liczba świec co roku rozprowadzana w parafiach przed Świętami Bożego Narodzenia, 
z których sprzedaży finansujemy paczki świąteczne dla dzieci

1 200 osób dożywiamy codziennie w naszych jadłodajniach

   KWOTY POTRZEBNE NA REALIZACJĘ 
   KONKRETNYCH CELÓW

ul. Kawęczyńska 49, 03 - 775 Warszawa, www.cdwp.caritas.pl
KRS: 0000223182 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Barbara Walecka
Dane kontaktowe: bwalecka@caritas.pl, tel. 608 608 448

2 200 000 zł
to szacunkowa kwota 
potrzebna na wyremonto-
wanie i rozbudowę Domu 
Samotnej Matki w Zielonce. 
Obecnie placówka może 
przyjąć tylko sześć matek  
i dziesiątkę dzieci a potrzeby 
są kilkakrotnie większe

150 zł
minimalna kwota comiesięcznego wsparcia 
Programu Skrzydła, który ma na celu  pomoc  finan-
sową dla uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, pochodzących z ubogich rodzin naszej 
Diecezji. Dzięki programowi jego beneficjenci mogą 
zbliżyć swój poziom życia do poziomu koleżanek  
i kolegów z klasy, rozwijać zainteresowania, opłacić 
wyjazd na tzw. „ zieloną szkołę” czy wyjście z klasą 
do kina lub teatru

kwota wyjazdu
jednego dziecka 
na wakacje 
w ramach prowa-
dzonej przez nas 
Akcji Wakacyjnej



CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA  
CHARYTATYWNA

ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, www.chsch.pl
KRS: 0000 220 518
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Piotr Nowacki
Dane kontaktowe: pnowacki@chsch.pl, tel. 601 480 636

kwota potrzebna na zapewnie-
nie dotychczasowej pomocy 
najmłodszym (świetlice  
środowiskowe, wypoczynek  
dla dzieci i młodzieży, 
Noworoczny Upominek i inne)  

2 000 000 zł
kwota potrzebna co roku na 
zapewnienie usamodzielnienia  
i godnego życia osobom  
znajdującym się w trudnej  
sytuacji materialno-bytowej

1 000 000 zł
kwota potrzebna, aby jedną 
bezrobotną osobę objąć 
kompleksowym programem, 
który przygotuje ją do wykony-
wania zawodu oraz skutecznego 
poruszania się na rynku pracy

10 000 zł

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) od 1997 r. niesie pomoc dzieciom i innym osobom potrzebu-
jącym. Misją organizacji jest pomaganie ludziom, aby mogli pomagać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie 
i szczęśliwe. Spośród wielu działań realizowanych w minionych latach przez wolontariuszy i pracowników 
ChSCh należy wymienić: prowadzenie świetlic środowiskowych, akcje na rzecz najuboższych dzieci (np. 
Noworoczny Upominek), projekt „Młodzi na start!” dla osób bezrobotnych, prowadzenie punktów pomocy 
żywnościowej oraz klubów zdrowia.

wartość pomocy udzielonej jak dotąd przez organizację50 000 000

średnia liczba osób co roku otrzymujących wsparcie za pośrednictwem 
działań realizowanych przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną30 000

liczba projektów realizowanych przez organizację z myślą o osobach  
potrzebujących, w tym dzieciach i młodzieży16
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FUNDACJA „DR CLOWN”

ul. Jagiellońska 58 lok. 128A, 03-468 Warszawa, www.drclown.pl
KRS: 0000024181
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Katarzyna Dera 
Dane kontaktowe: katarzyna.dera@drclown.pl, tel. 516 034 688 

roczny koszt odwiedzania 
chorych, niepełnospraw-
nych i samotnych w szpita-
lach i placówkach specjal-
nych w  całej Polsce 

2 100 000 zł
roczny, podstawowy koszt funkcjo-
nowania kolorowej, niosącej radość 
grupy „doktorów clownów”  
w danym mieście, obejmujący  
szkolenie wolontariuszy, zakup ich 
strojów, dojazdów do szpitali, placó-
wek, wyposażenia w balony, farby 
do twarzy czy czerwone noski, jak 
również zakup prezentów dla dzieci

90 000 zł
miesięczny koszt zakupu 
czerwonych nosków, które 
otrzymują w czasie odwie-
dzin „dr clownów” dzieci  
i dorośli przebywający w  
szpitalach i placówkach 

3 000 zł

Fundacja „Dr Clown” działa od 1999 r. W całej Polsce organizuje zespoły „doktorów clownów” - kolorowo 
przebranych wolontariuszy, którzy realizują program terapii śmiechem w szpitalach i placówkach specjal-
nych. Wierząc, że smutek można leczyć dają innym radość i wsparcie, ofiarowują czerwony nosek - niezbędny 
„magiczny” rekwizyt. Efektem ich wizyt jest minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby,  
samotności i stymulowanie procesów zdrowienia.

tylu beneficjentów rocznie odwiedzają “doktorzy clowni”42 000

tyle czerwonych nosków ofiarowują co miesiąc „doktorzy clowni”1 200

szpitali oraz 110 placówek specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych – to liczba 
miejsc, w których pojawiają się regularnie kolorowe grupy wolontariuszy Fundacji80
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FUNDACJA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, www.karta.org.pl
KRS: 0000119146
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Alicja Wancerz-Gluza
Dane kontaktowe: a.gluza@karta.org.pl, 22/848-07-12

koszt opracowania archi-
walnego, skatalogowania, 
zabezpieczenia, zdigitalizo-
wania i opublikowania  
w Bibliotece Cyfrowej 
jednej strony dokumentu

koszt nagrania, opracowania 
i udostępnienia na portalu 
audiohistoria.pl relacji jednego 
świadka historii

5 zł
Wasze wspomnienia, 
dokumenty i fotografie 
przekazane do naszego 
archiwum

bezcenne1 500 zł

Fundacja Ośrodka KARTA ocala dla przyszłości świadectwa życia społecznego Polski i jej Sąsiadów  
w XX wieku: dokumenty, zdjęcia, dzienniki, wspomnienia, listy – by spoglądać w przeszłość przez doświad-
czenia pojedynczych ludzi. Jesteśmy niezależni i apolityczni. Działamy oficjalnie od 1990 r. (w „podzie-
miu” od 1982). Uważamy, że świadomość historyczna ma kluczowe znaczenie dla tożsamości ludzi  
i społeczeństw. Proponujemy sposób pracy z historią, który pozbawia ją siły niszczącej.

liczba wydanych publikacji historycznych i numerów kwartalnika „Karta”244
liczba biogramów polskich obywateli represjonowanych w ZSRR 
– zgromadzonych w ciągu 25 lat w Indeksie Represjonowanych280 000

liczba kilometrów półek dokumentów w archiwum (m.in. wpisana na listę UNESCO „Pamięć 
Świata” dokumentacja narodzin „Solidarności”), 280 tys. zdjęć, 5 tys. nagranych relacji świad-
ków historii, 300 tys. skanów w jednej z największych w Polsce Bibliotek Cyfrowych

2
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FUNDACJA POMOCY 
CHORYM I DZIECIOM „KUBUŚ”

Sadurki 3, 24-150 Nałęczów, www.fundacja-kubus.pl
KRS: 0000324460
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami:  Jolanta Poniatowska
Dane kontaktowe: j.poniatowska@fundacja-kubus.pl, tel. 505 226 456

na taką łączną kwotę wpływają 
co miesiąc do Fundacji prośby 
o wsparcie 

293 000 zł
to koszt zorganizowania 
niezapomnianych wakacji 
dla 50 dzieci

55 000 zł
koszt nagród dla laureatów 
konkursu wiedzy w małej 
wiejskiej szkole podstawowej

2 500 zł

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” została założona w 2009 roku przez osobę  taką jak my,  
z sąsiedztwa, dobrą z natury, która dosłownie i w przenośni potrafiła oddać ostatnią przysłowiową koszulę 
potrzebującemu. Tej osoby już nie ma wśród nas. Z wielkim optymizmem w sercach kontynuujemy dalej jej 
wolę i misję organizacji jaką jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.
Działamy ogólnopolsko i zupełnie nieodpłatnie. Nasze wsparcie dociera do każdej grupy wiekowej, 
od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, kończąc na osobach w podeszłym wieku. Szczerze wierzymy  
w profilaktykę i aktywnie działamy na rzecz ratowania życia ludzkiego i szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa. Docieramy także bezpośrednio do tych, dla których los nie jest zbyt łaskawy. Finansujemy między 
innymi zakupy żywności, odzieży, podręczników, lekarstw, zabiegi, rehabilitacje, terapie, wysyłamy dzieci  
i młodzież na kolonie, obozy, wycieczki integracyjne i edukacyjne. Wierzymy, że można zapobiec wyklucze-
niu społecznemu i wyrównać szanse na szczęśliwe życie.

to średnioroczna kwota udzielonej pomocy charytatywnej osobom 
indywidualnym w latach 2012-2015352 147

osób miesięcznie dowiaduje się od nas jak prawidłowo udzielić pierwszej 
pomocy przedmedycznej w razie wypadku2 000

co najmniej tyle dzieci z biednych rodzin wyjeżdża dzięki nam, co roku, 
na całkowicie bezpłatne wakacje50
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FUNDACJA POMOCY 
DZIECIOM „POCIECHA”

tyle średnio miesięcznie  
potrzeba, aby zapewnić 
codzienne, ciepłe i pełnowarto-
ściowe posiłki dla podopiecz-
nych jednej świetlicy

tyle potrzeba na 
sfinansowanie  
biwaku dla 15 dzieci  
z ubogich rodzin

3 000 zł
tyle rocznie potrzebują wspierane 
przez nas świetlice środowiskowe, 
aby móc swobodnie funkcjonować, 
zapewniając dzieciom opiekę  
i zajęcia edukacyjne

300 000 zł 6 000 zł

Misją Fundacji Pociecha jest wspieranie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z trudnych rodzin. 
Placówki te zapewniają najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, ciepły posiłek i pomoc w nauce. Dzięki 
świetlicom młodzi ludzie odkrywają swoje zainteresowania, a tym samym często odnajdują nową, lepszą 
drogę w życiu – odmienną od wzorców, które poznali w rodzinie. Fundacja, angażując społeczeństwo  
i środowisko biznesowe w swoje projekty, pokazuje, jak wielki potencjał pomagania tkwi w nas samych.
Motto: Zawsze możesz pomóc

średnia liczba podopiecznych jednej świetlicy środowiskowej15
średnia liczba godzin zajęć organizowanych przez jedną 
świetlicę środowiskową w ciągu roku 1 000

liczba akcji/kampanii zachęcających do wspierania dzieci ze świetlic środowiskowych,  
jakie przeprowadziliśmy w ciągu ostatniego roku3
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ul. Oleśnicka 4/1, 50-320 Wrocław, www.fundacjapociecha.pl
KRS: 0000 426 589
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Sławomira Wojtyś
Dane kontaktowe: swojtys@fundacjapociecha.pl, tel. 730 988 784



FUNDACJA 
PRZYSTAŃ OCALENIE

ul. Kombatantów 134, 43-229 Ćwiklice, www.przystanocalenie.org
KRS: 0000464918
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Dominik Nawa
Dane kontaktowe: kontakt@przystanocalenie.org, tel. 732 808 002

koszt uratowania  
jednego konia z rzeźni

miesięczny koszt 
utrzymania zwierząt 
objętych opieką Fundacji

50 000 zł
miesięczny  
koszt utrzymania  
jednego konia

400 zł 2 500 - 7 000 zł

Fundacja Przystań Ocalenie powsta ła dla zwierząt. Naszym celem jest wsparcie utrzymania przytuliska 
dla koni oraz innych zwierząt. To tam swój dom znajdują zmęczo ne, schorowane, często wyeksploatowa-
ne do granic możliwości zwierzęta. Naszym celem jest uświadamianie w zakresie ochrony zwierząt,  
a także zaszczepianie empatii jak najmłodszym członkom naszego społeczeństwa. To jest nasze najwięk sze 
pragnienie, misja, dla której powstała fundacja Przystań Ocalenie.

ORGANIZACJA W LICZBACH

300 tyle zwierząt mamy na utrzymaniu

235 liczba koni, które udało się uratować przed rzeźnią

130 liczba koni, którymi się opiekujemy
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FUNDACJA SYNAPSIS

koszt 1 godziny  
terapii/monitoringu 
rozwoju małego dziecka

miesięczny koszt pobytu i rehabilitacji 
dorosłej osoby z autyzmem w Domu 
Treningowym w celu uczenia samodzielności 
i pomocy rodzinie sprawującej całodobową 
opiekę nad najbardziej niesamodzielnymi 
osobami z autyzmem

90 zł
koszt miesięcznego 
prowadzenia poradnictwa 
specjalistycznego, 
interwencji prawnych oraz 
rzecznictwa.

10 000 zł5 000 zł

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat profesjonalnie pomaga dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz 
ich rodzinom. Interdyscyplinarny zespół specjalistów prowadzi diagnostykę, terapię, rehabilitację i eduka-
cję osób z autyzmem. W zakładzie aktywności zawodowej zatrudnione są 24 osoby z autyzmem. Fundacja 
przygotowuje część podopiecznych do podjęcia pracy na otwartym rynku. Wybudowaliśmy również dom 
mieszkalny przeznaczony dla dorosłych osób z autyzmem tracących oparcie w rodzinie. Prowadzimy w nim 
treningi samodzielności i przygotowanie do dorosłego życia. Rodziny z małymi dziećmi mogą liczyć na 
wczesny monitoring rozwoju dziecka i jak najszybszą diagnozę w przypadku podejrzenia zaburzeń rozwo-
jowych, a wczesna interwencja wyrównuje szanse na prawidłowy rozwój dziecka. Organizujemy szkolenia, 
poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i profesjonalistów oraz rzecznictwo w celu dostosowania systemu 
ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i rehabilitacji do potrzeb osób z autyzmem.

roczna liczba bezpłatnych porad i interwencji prawnych dla osób z całej Polski3200

liczba dzieci przebadanych rocznie w badaniach przesiewowych8500

liczba dzieci i dorosłych w regularnej terapii i rehabilitacji w ciągu roku440
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ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,  www.synapsis.org.pl
KRS: 0000045919
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Maria Wroniszewska
Dane kontaktowe: m.wroniszewska@synapsis.org.pl, tel. 501 701 068



FUNDACJA WWF POLSKA

ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, www.wwf.pl 
KRS: 0000160673
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Olga Frączak-Faure
Dane kontaktowe: ofraczak@wwf.pl, tel. 22 849 84 69 w.126

fot. WWF, D. Bógdał fot. WWF, Klein & Hubert

koszt jednego dnia pracy 
kutra rybackiego, który 
wyławia zalegające sieci  
w Morzu Bałtyckim 

8 000 zł
koszt jednego pastucha elek-
trycznego, chroniącego owce 
przed atakami wilków 

3 700 zł
koszt jednej fotopułapki, 
pozwalającej monitorować ilość 
tygrysów malajskich i chronić  
je przed kłusownikami

1 800 zł

WWF jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie. Od 2000r. 
Fundacja WWF Polska chroni: rysie, wilki, niedźwiedzie, foki i morświny. Pomaga ocalić cenne przy-
rodniczo miejsca, m.in. Puszczę Białowieską, Karpaty, czy Morze Bałtyckie. Wspiera zrównoważone  
rybołówstwo, przeciwdziała zmianom klimatycznym i zmienia prawo na bardziej przyjazne środowisku. 
WWF wciąż rozwija swoje działania, aby ocalić coraz większe zasoby przyrodnicze.

150 tyle pastuchów elektrycznych rozdaliśmy hodowcom owiec oraz właścicielom pasiek. 
Urządzenia chronią od 2007 r. przed atakami wilków oraz atakami niedźwiedzi

tyle rysi  powróciło do natury w Polsce dzięki naszym działaniom od 2007 r.16
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tyle ton ważą sieci, które od 2011 r. wyłowiliśmy z Bałtyku; zalegając w morzu, 
stanowią zagrożenie dla ssaków morskich, ryb i ptaków300



ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, www.inspro.org.pl
KRS: 0000191928
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Ilona Pietrzak
Dane kontaktowe: ilona.pietrzak@inspro.org.pl, tel. 519 300 631

INSTYTUT SPRAW 
OBYWATELSKICH

to koszt przeprowa-
dzenia 1. testu jako-
ściowego (screening) 
na obecność GMO  
w produkcie

56 zł

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest niezależną od partii politycznych organizacją pozarządową, 
która patrzy władzy na ręce. Od 2004 r. słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem 
są systemowe zmiany społeczne. Jesteśmy skuteczni – stoimy za takimi akcjami jak „Obywatele decydują” 
czy „Tiry na tory”. Łączymy działania eksperckie z oddolną mobilizacją obywatelską. 

Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, 
miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowa-
nie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza 
jakość codziennego życia.

ORGANIZACJA W LICZBACH

13 od tylu lat wygrywamy w sprawach ważnych dla obywateli

340 000 tylu obywateli poparło nasze postulaty do władz w ramach kampanii obywatelskich, 
m.in. Tiry na tory, Obywatele decydują, Wolne od GMO. Chcę wiedzieć!

6 to liczba przygotowanych (głównych) rekomendacji zmian w Konstytucji, które służą 
obywatelom, nie interesom partii. Więcej w Raporcie „Konstytucja dla Obywateli”

   KWOTY POTRZEBNE NA REALIZACJĘ 
   KONKRETNYCH CELÓW

to minimalny miesięczny koszt 
prowadzenia działań rzeczniczych 
i strażniczych, wywierania presji na 
politykach oraz animowania debaty 
publicznej w mediach, tak aby głos 
obywateli był dobrze słyszany

14 000 zł
to minimalny miesięczny koszt 
przeprowadzenia akcji mobili-
zującej obywateli do działania, 
abyśmy razem mogli wygrywać 
w sprawach ważnych dla nas 
wszystkich

17 000 zł



MIEJSKI KLUB SPORTOWY 
 „POLONIA” WARSZAWA 

ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, www.polonia.waw.pl
NIP: 525-23-51-486, numer ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej - 112, Urząd m. st. Warszawa 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Krzysztof Glinka
Dane kontaktowe:  akglinka@o2.pl lub kosz@polonia.waw.pl , tel. 605 837 237

koszt wynajęcia obiektów   
niezbędnych do realizacji szkolenia

370 000 zł
koszt zakupu sprzętu 
sportowego

60 000 zł
koszt udziału jednego 
zawodnika w zgrupowaniu

1 500 zł

Miejski Klub Sportowy „Polonia” Warszawa jest Stowarzyszeniem sportowym zajmującym się szkoleniem 
dzieci i młodzieży w 4 sekcjach: lekkoatletyka, pływanie, koszykówka męska i piłka nożna. MKS „Polonia” 
Warszawa, został powołany do życia 16.12.2005r. staraniem działaczy sekcji młodzieżowych po upadku 
powstałego w 1911r. Klubu Sportowego „Polonia” Warszawa. 
Według klasyfikacji Ministerstwa Sportu jesteśmy jednym z najsilniejszych klubów w Polsce w sporcie 
młodzieżowym i niezmiennie zajmujemy miejsce w pierwszej 30 (na ponad 3300 sklasyfikowanych). 
Specyfika działalności klubu młodzieżowego opiera się głównie na pozyskiwaniu środków finansowych 
z konkursów dotacyjnych i ewentualnie od darczyńców, dla których jesteśmy gwarancją, że przekazana 
pomoc zostanie przeznaczona na sport młodzieżowy.

778 liczba zawodników szkolonych w ramach organizacji Klubu 

liczba  zawodów w skali roku655
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liczba godzin treningowych  w skali roku5 000



MIĘDZYNARODOWY RUCH NA 
RZECZ ZWIERZĄT VIVA

ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa-Praga-Północ, www.viva.org.pl
KRS: 0000135274
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Cezary Wyszyński
Dane kontaktowe: cezary@viva.org.pl, tel. 502 279 920

koszt sterylizacji 10 bezdom-
nych kotów lub psów,  
w efekcie czego zapobiegniemy 
powołaniu do życia dziesiątek 
niechcianych zwierząt,

koszt kilkudziesięciu  
interwencji dotyczących 
znęcania się nad zwierzętami,

koszt miesięcznego 
wyżywienia dla 250 zwierząt 
przebywających w Schronisku 
w Korabiewicach.

1 000 zł 5 000 zł 15 000 zł

Fundacja powstała w 2000 r. i zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizujemy przez 
bardzo szerokie spektrum działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami  
i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych,  
aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne 
traktowanie zwierząt.

2 000 000 tyle dystrybuujemy ulotek promujących kampanie dotyczące etycznego  
traktowania zwierząt

tyle zwierząt będących pod naszą opieką rocznie znajduje nowe domy2 000
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1 500 tyle finansujemy zabiegów sterylizacji - która jest najlepszym sposobem  
zapobiegania bezdomności zwierząt 



POLSKA AKCJA 
HUMANITARNA

ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, www.pah.org.pl
KRS: 0000136833
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Grzegorz Gruca
Dane kontaktowe: grzegorz.gruca@pah.org.pl, tel. 501 752 151

remont 5 klas żeńskiej szkoły 
publicznej w Syrii

odbudowa infrastruktury 
wodnej o dużym zasięgu, 
która zapewni dostęp do 
wody dla 250 000 ludzi w Syrii

budowa studni głębinowej 
w Sudanie Południowym

16 500 zł 60 000 zł 1 300 000 zł

Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych  
i katastrofach naturalnych. Zapewniamy m.in. schronienie, wodę, żywność, dostęp do edukacji.  
Od 1992 r. udzieliliśmy pomocy w 44 krajach. Obecnie pomagamy w Nepalu, Somalii, Sudanie Południo-
wym, Syrii i wschodniej Ukrainie. W ramach programu Pajacyk wspieramy także stołówki w szkołach  
i placówkach środowiskowych poprzez dofinansowanie posiłków. Dzięki bogatemu doświadczeniu  
działamy zgodnie z najwyższymi standardami: dbamy o udzielanie efektywnej i skutecznej pomocy oraz  
o transparentność naszych działań. Cieszymy się zaufaniem zarówno darczyńców indywidualnych, jak firm  
i organizacji. Wiemy, że łączą nas te same wartości humanitarne.

ORGANIZACJA W LICZBACH

700 000 tyle osób otrzymało od nas pomoc w 2015 r.

54 liczba uzdatnionych do użycia studni w Sudanie Południowym, Somalii i Syrii w 2015 r.

1722 tyle polskich dzieci otrzymuje ciepłe obiady w ramach programu Pajacyk  
w roku szkolnym 2015/16 r.
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PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA 
STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH  
KONWENTUALNYCH – FRANCISZKANÓW

ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, www.franciszkanie.pl 
NIP: 675-12-82-798 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Ekonom Prowincji
Dane kontaktowe: ekonom.prowincji@franciszkanie.pl, tel. 12 42 86 280

renowacja średniowiecznego 
kompleksu klasztornego  
w Chęcinach (świetlice, 
terapia, duszpasterstwo)

budżet Centrum 
Terapii Uzależnień

pomoc dla misji francisz-
kańskich (adopcja szkolna, 
edukacja, opieka medyczna,  
działalność charytatywna)

25 000 000 zł1 200 000 zł 1 500 000 zł

Franciszkanie z Prowincji Krakowskiej prowadzą nie tylko działalność duszpasterską, ale i edukacyjną, 
kulturalną, zdrowotną, charytatywną. Prowadzone przez nas dzieła: świetlice, ośrodki rehabilitacji i terapii 
uzależ nień, szkoły, szpitale, pomoc ubogim, renowacja zabytków. Ponad 50 naszych misjonarzy w takich 
krajach jak: Boliwia, Peru, Paragwaj, Uganda, Uzbekistan, Ukraina, ofiarnie niesie Pokój i Dobro najbiedniej-
szym i najbardziej potrzebującym ludziom.

900 liczba osób objętych opieką terapeutyczną

franciszkanów na 5 kontynentach niesie pokój i dobro ponad 500 000 ludzi350
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liczba ubogich i bezdomnych, którym udzielamy pomocy  w Polsce2 500



STOWARZYSZENIE  
MALI BRACIA UBOGICH

ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa-Śródmieście, www.malibracia.org.pl
KRS: 0000160750
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Joanna Mielczarek
Dane kontaktowe: jmielczarek@malibracia.org.pl, tel. 501 151 045

500 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

200 liczba osób korzystających co rok z bezpłatnej pomocy specjalistów  
z dziedziny prawa i psychologii

roczny koszt ok. 25 000 godzin 
regularnej pomocy ponad  
300 seniorom

90 000 zł
koszt organizacji 6 spotkań 
świątecznych

15 000 zł
roczny koszt pomocy 
specjalistów z dzieciny 
prawa i psychologii

30 000 zł

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego,  
która w 2002 r. rozpoczęła swoją działalność w Polsce.
Pomagamy seniorom przezwyciężać ich samotność. Naszym podstawowym działaniem jest wolontariat 
towarzyszący – odwiedziny w domach samotnych osób starszych, budowanie trwałej relacji wolontariu-
sza z podopiecznym.
Nasza obecność w życiu samotnych starszych ludzi zmniejsza ich stres i poczucie zagrożenia związane  
z samotnością, daje poczucie bezpieczeństwa, czasem ratuje zdrowie, a nawet życie.
Działamy w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. „mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych
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przyjaciele osób starszych



potrzebują corocznie nasi młodzi wolon-
tariusze, aby objąć ofertą zajęć integracyj-
nych i wyjazdów wakacyjnych grupę około 
88 osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz członków ich rodzin, a przy tym uczyć 
się przyjmowania współodpowiedzialności 
za słabszych członków społeczeństwa

70 000 zł
na wypłatę świadczeń dla 
ubogich rodzin opiekują-
cych się dziećmi w ciężkim 
stanie klinicznym (dzieci 
pod respiratorem, karmio-
ne dojelitowo) w 2016 r.

300 000 zł
kapitalny remont  
i adaptacja domu,  
w którym zamieszkają nasi 
niepełnosprawni intelek-
tualnie podopieczni, po 
śmierci swych rodziców

900 000 zł

Bierzemy udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego od 30 lat. Inicjatywa pierwszych działań 
SPES (z łac. Nadzieja) powstała w środowisku osób związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej oraz  
Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach. Prowadzimy wszechstronną dzia-
łalność: od programu pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, poprzez terapię  
i integrację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie aż do programów rzecznictwa praw,  
edukacji obywatelskiej i bezpłatnej pomocy prawnej. Jesteśmy laureatem nagrody im. Ks. Józefa Tischnera.

130 000 wizyt odnotowaliśmy w 2015 r. na stronach bezpłatnego internetowego 
poradnika o prawach obywatelskich i socjalnych
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600 osób uzyskuje naszą bezpośrednią pomoc każdego roku

bezpłatnych porad prawnych i socjalnych, dla osób najuboższych i w krytycznej  
sytuacji życiowej, zrealizowaliśmy w 2015 r.1 640

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, www.spes.org.pl
KRS: 00000 14574
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Joanna Mazurek
Dane kontaktowe: joanna.mazurek@spes.org.pl, tel. 32 205 38 80



STOWARZYSZENIE RANNYCH  
I POSZKODOWANYCH W MISJACH  
POZA GRANICAMI KRAJU

ul. Wawrzyniaka 5, 70-393 Szczecin, www.stowarzyszenierannych.pl 
KRS: 0000304771 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Tomasz Kloc 
Dane kontaktowe: zarząd@stowarzyszenierannych.pl, tel. 791987663

roczna kwota na sfinansowanie 
wypoczynku dla dzieci rannych 
weteranów

70 000-90 000 zł
miesięczna kwota potrzebna na 
wsparcie weteranów znajdują-
cych się w ciężkiej sytuacji finan-
sowej lub tych którzy doznali 
zdarzeń losowych

2 000-6 000 zł
roczna kwota potrzebna 
na sfinansowanie turnusu 
rehabilitacyjno -readapta-
cyjnego

140 000 zł

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz tych z rezerwy, którzy 
w trakcie służby w misjach poza granicami kraju zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wyni-
kają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa. Braliśmy udział w tworzeniu ustawy  
o weteranach, określającej m.in. status weterana poszkodowanego oraz uprawnień przysługujących z tego 
tytułu. Prowadzimy warsztaty terapeutyczne dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi 
wynikającymi z faktu pełnienia służby za granicą oraz dla rodzin poległych kolegów. Organizujemy turnusy 
rehabilitacyjne, zawody strzeleckie dla weteranów poszkodowanych. Wspieramy weteranów i ich rodziny 
poprzez przekwalifikowanie zawodowe, wsparcie wypoczynku ich dzieci, pomagamy tym  w najtrudniej-
szej sytuacji finansowej i dotkniętym zdarzeniami losowymi.

60 -70 liczba dzieci rannych żołnierzy w wieku 8-16 lat, 
którym co roku dofinansowujemy letnie wakacje
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110 liczba weteranów w trudnej sytuacji, których wsparliśmy finansowo

liczba weteranów, którzy skorzystali z turnusów rehabilitacyjno - readaptacyjnych130



STOWARZYSZENIE
SOS WIOSKI DZIECIĘCE 

Aleja Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa-Mokotów, www.wioskisos.org
KRS: 0000056901
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Katarzyna Olszewska
Dane kontaktowe: katarzyna.olszewska@sos-wd.org, tel. 606 929 189

dzienny koszt podwieczorków 
dla wszystkich dzieci z Programów 
Umacniania Rodziny

4 000 zł
miesięczny koszt zajęć 
wyrównawczych  
dla jednego dziecka

300 zł
roczny koszt opieki 
medycznej dla naszych 
podopiecznych

169 000 zł

Stowarzyszenie opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski 
Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione  
opieki rodziców. Stowarzyszenie organizuje również Programy Umacniania Rodzin, wspierając najuboż-
szych. Dzieci z takich rodzin przychodzą do świetlic SOS, gdzie prowadzone są akcje dożywiania  
i zajęcia edukacyjne.

134 w tylu krajach SOS Wioski Dziecięce niosą pomoc dzieciom
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335 tylu samodzielnych dorosłych wychowaliśmy od początku naszej działalności

tylu podopiecznych ma obecnie organizacja1 500



ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Al. Powstańców Wlkp. 66/68, 70-111 Szczecin, www.zhdd.pl
KRS: 0000234513
Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi testatorami: Joanna Szuberla 
Dane kontaktowe: szuberla@zhdd.pl, tel. 914 869 330

fot. Adam Słomski

50 liczba dzieci hospicyjnych (47) oraz dzieci wymagających wsparcia przez zespół 
wentylacji mechanicznej (3), którymi opiekuje się Fundacja 

72 liczba pacjentów żywionych dojelitowo, pozostających pod opieką Fundacji

500 000 liczba kilometrów pokonywanych rocznie przez nasz zespół hospicyjny  
(lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, pracownik socjalny i wolontariusze)

koszt 4 masek do 
asystora kaszlu

koszt 4  
koncentratorów tlenu

koszt jednego ssaka do 
odsysania wydzieliny

100 zł 1 000 zł 10 000 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych działa od 10 lat obejmując opieką domową 
terminalnie chore dzieci z terenu województwa oraz osoby dorosłe z terenu Szczecina.
Ogólna liczba naszych Pacjentów przekracza w dniu dzisiejszym 160 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.
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Jeżeli rozważamy uwzględnienie wybranej orga-
nizacji pozarządowej w testamencie, zanim zde-
cydujemy się na takie działanie, warto zastanowić  
się nad kilkoma kwestiami, które pomogą  
w podjęciu decyzji.

Najpierw zastanówmy się co posiadamy i co ewen-
tualnie chcielibyśmy przekazać w spadku innym 
osobom lub instytucjom. Najlepiej sporządzić 
listę tzw. składników majątku takich jak nierucho-
mości, wartościowe ruchomości (np. samochód, 
dzieła sztuki, księgozbiór), środki na rachunkach 
bankowych, wierzytelności, papiery wartościowe.

Wiedząc, co posiadamy, zastanówmy się, komu 
chcemy przekazać nasz dobytek. Możemy 
ustanowić jednego (np. siostrę lub brata) lub 
kilku spadkobierców do całego majątku (np. syna  
i synową oraz wnuki), jak również zapisać konkretne 
elementy majątku innym osobom, w tym osobom 
prawnym (które wówczas będą nazywane zapiso-
biorcami, a nie spadkobiercami). 

W ten sposób, przekazując cały spadek najbliż-
szym, możemy jednocześnie przekazać określoną 
rzecz lub sumę pieniędzy na rzecz wybranej orga-
nizacji pozarządowej. Dla przykładu, przekazując 
cały spadek córce i synowi, zobowiązujemy ich  
w testamencie do przekazania wybranej przez 
nas organizacji pozarządowej konkretnej kwoty, 
np. 1000 zł. Po naszej śmierci organizacja poza-
rządowa może żądać od naszej córki i syna 
wykonania zapisu, a więc wypłaty kwoty wskazanej  
w testamencie.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasi spadko-
biercy przekażą zapisy odpowiednim instytu-
cjom, możemy powołać wykonawcę testamentu,  
z kręgu zaufanych nam osób. Taki wykonawca  
zadba o odpowiednie rozdzielenie majątku spad-
kowego, będzie nim zarządzał do czasu przyznania 

poszczególnych elementów spadkobiercom  
i zapisobiorcom (jest to istotne w przypadkach,  
w których do majątku spadkowego wchodzi  
przedsiębiorstwo, które musi działać nawet po 
naszej śmierci) zgodnie z naszym życzeniem.

Jeżeli nie mamy osoby, której moglibyśmy 
przekazać nasz majątek, którym najczęściej jest 
mieszkanie, a nie chcemy, żeby po naszej śmierci 
przypadł on gminie albo Skarbowi Państwa, 
warto rozważyć uczynienie spadkobiercom do 
całego spadku wybraną przez nas organizację  
pozarządową. 

Zachęcam, aby przed podjęciem takiej decyzji 
udać się do wybranej organizacji, porozmawiać z jej 
przedstawicielem o naszych planach, dowiedzieć 
się w jaki sposób nasz spadek zostałby wykorzy-
stany, albo ustalić cel, na który chcielibyśmy, aby 
pieniądze zostały przeznaczone. Możemy również 
umówić się z organizacją, że przekażemy jej 
spadek, a ona do naszej śmierci będzie się nami 
zajmowała w ustalony przez obie strony sposób. 

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasza wola 
wyrażona w testamencie zostanie uwzględniona 
i że wszystkie osoby, które wskazaliśmy otrzymają 
to, co im zapisaliśmy, powinniśmy sporządzić 
testament w formie aktu notarialnego. Taki 
testament jest trudny do podważenia. Nie może 
ponadto zostać ukryty przez osoby, które mają 
w tym interes (np. osoby, których nie uwzględ-
niliśmy w testamencie) – notariusz przechowuje 
bowiem oryginał testamentu przez 10 lat w swojej 
kancelarii, a po tym czasie oddaje go na przecho-
wanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego 
sądu rejonowego. Istnieje również możliwość zare-
jestrowania testamentu w Notarialnym Rejestrze 
Testamentów, tzw. NORT. Rejestracja jest bezpłatna 
i dzięki temu, po naszej śmierci, bez względu na 
to ile czasu upłynie od sporządzenia testamentu,  
spadkobiercy będą mieli do niego wgląd.

JAK UWZGLĘDNIĆ ORGANIZACJĘ  
POZARZĄDOWĄ W TESTAMENCIE?

Justyn Reterski - adwokat w kancelarii  
Reszka Pawłowski Reterski Adwokaci Sp. p.  
(www.rpr-adwokaci.pl). 
Specjalizującej się w zagadnieniach związanych  
z szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem 
spółek, prawem pracy oraz innymi dziedzinami,  
w tym prawem spadkowym. 



W celu uzyskania informacji, zapraszamy do kontaktu
z managerem kampanii pod adresem mailowym  
e.szeratics@pif.org.pl 
lub numerem telefonu 513 186 809

www.dobrytestament.pl      
www.pif.org.pl

przyjaciele osób starszych
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