
 

Zapraszamy do punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

 

§ 

NIEODPŁATNA POMOC 

PRAWNA, PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE 
I EDUKACJA PRAWNA 

 
 

Naszą misją jest zapewnienie 

klientom rzetelnych, 

bezstronnych, bezpłatnych 

porad prawnych 

i obywatelskich oraz informacji 

prawnej! 

 
 

 
Zapisy na nieodpłatne porady prawne 

i obywatelskie pod nr telefonu: 

32 248 68 00  
lub  

w pok. 313  
 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urząd Miasta Ruda Śląska 

 

Urząd Miasta Ruda Śląska 

Informacje na temat 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie 

Rudy Śląskiej 

 
http://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna 

 

Informacje na temat darmowej 

pomocy prawnej i edukacji 

prawnej na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/ 

 

 

Udzielane porady są: 

 

 bezpłatne (klient zobowiązany 

jest do podpisania 

oświadczenia, że nie stać 

go opłacenie porady 

u adwokata, radcy prawnego, 

prawnika), 

 poufne, 

 udzielane w oparciu 

o aktualny stan prawny 

(rzetelne i profesjonalne), 

 bezstronne. 

  

Bezpieczne metody 

przekazywania 

majątku 
 

 



 

Testament – oświadczenie woli  
na wypadek śmierci 

Testament notarialny 

Sporządzany jest u notariusza. 
Daje większą pewność, że nasza 
ostatnia wola zostanie zrealizowana 
zgodnie z naszymi intencjami, 
trudniej go też podważyć w sądzie. 
Jest przechowywany w kancelarii 
notarialnej przez 10 lat. Po tym 
czasie zostaje przekazany do sądu, 
a stamtąd do archiwum 
państwowego. 

Testament odręczny 

W całości spisywany odręcznie przez 
spadkodawcę. Powinien być 
podpisany.  
Może być przechowywany w domu, 
warto go jednak zarejestrować w 
Notarialnym Rejestrze Testamentów.  
Wtedy mamy pewność, że testament 
nie zaginie. 
 

Testamenty wzajemne 

Sporządzane są dwa oddzielne 
testamenty, w których druga osoba 
jest powoływana na zasadzie 
wyłączności do całego spadku 
i odwrotnie. Najczęściej tego typu 
testamenty sporządzają 
małżonkowie.  

 

 

Formalnie takie testamenty nie mają 
żadnego prawnego połączenia między 
sobą, nie są od siebie w żaden sposób 
zależne – ważność i skuteczność jednego 
z nich nie zależy od ważności 
i skuteczności drugiego. Jednak 
w konsekwencji ich sporządzenia, 
osoba pozostała przy życiu (np. mąż) 
dziedziczy całość spadku po zmarłym 
(np. żonie). 

Skutki prawne testamentu 

W przypadku  testamentu wszelkie 
skutki następują dopiero po śmierci 
spadkodawcy.  Testament można 
w każdej chwili zmienić lub odwołać. 

Inne metody przekazania 
majątku: 

umowa darowizny 

Celem takiej umowy jest nieodpłatne 
przysporzenie po stronie obdarowanego  
kosztem majątku darczyńcy.  
Gdy przedmiotem takiej umowy jest 
nieruchomość, wówczas wymaga 
to zachowania formy aktu notarialnego.   

umowa dożywocia 

Może być ustanowiona wyłącznie 
na nieruchomości będącej tzw. „pełną 
własnością”.  
 

Obdarowany nieruchomością jest 
zobowiązany do określonych świadczeń 
na rzecz osoby, która przepisała swoją 
nieruchomość (przyjęcie zbywcy jako 
domownika, dostarczanie mu 
wyżywienia, ubrania, mieszkania, 
światła i opału, zapewnienie mu 
odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie 
w chorobie oraz sprawienie mu 
własnym kosztem pogrzebu). Umowa 
darowizny i umowa dożywocia 
powodują, że obdarowany 
(zobowiązany) staje się właścicielem 
przekazanego mu majątku w terminie 
określonym w umowie, a więc 
wywołują skutki za życia osoby, która 
dokonuje darowizny lub zawiera 
umowę dożywocia. 

Darowiznę można odwołać wówczas, 
gdy doszło do rażącej niewdzięczności 
obdarowanego względem darczyńcy, 
lub nastąpiło pogorszenie sytuacji 
majątkowej darczyńcy. Sposób 
odwołania darowizny regulują przepisy 
prawa. 

Rozwiązanie umowy dożywocia jest 
możliwe wyłącznie wówczas, gdy 
nabywca nieruchomości zachowuje się 
szczególnie nagannie względem 
dożywotnika. 

 

 

 


