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Sprawy spadkowe i testamenty   

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

Nasza rola w świadczeniu usług w obszarze spraw spadkowych i testamentów polega na 
rekomendowaniu rozwiązań prawnych dotyczących losów majątków po śmierci konkretnych 
osób. 

Oferujemy Państwu usługi w tym zakresie w dwóch sytuacjach: 

1)  wówczas, gdy dążą Państwo do określenia w sposób prawnie skuteczny, kto                                  
w przyszłości odziedziczy Państwa majątek lub kto otrzyma ściśle określone przedmioty, 

2) wówczas, gdy nastąpiła śmierć osoby, z którą łączyła Państwa więź włączająca Państwa 
do kręgu osób zainteresowanych spadkiem. 

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że bieżące regulowanie spraw spadkowych jest 
sprawą bardzo istotną. Radzimy Państwu, abyście działali odważnie, a rozważając decyzję                           
o uporządkowaniu spraw spadkowych kierowali zasadą „Im szybciej, tym lepiej”. Zebranie 
dokumentów i ustalenie istotnych faktów na temat spadku po Państwa rodzicach czy dziadkach 
będzie o wiele łatwiejsze dla Państwa, niż dla Państwa dzieci, które być może będą zajmować się 
tymi sprawami kiedy już świadkowie nie będą żyli bądź brak będzie dokumentów (z biegiem czasu 
zostaną zawieruszone lub zniszczone). 

Usługi w dziedzinie SUKCESJI są istotną częścią naszej zawodowej działalności. Dlatego 
nasze kompetencje w sprawach spadków i testamentów wykraczają poza typową obsługę 
prawną. Każdego dnia zajmujemy się interpretacją przepisów prawa spadkowego, korzystamy                  
z najnowszego orzecznictwa i wypowiedzi doktryny. Dobrze znamy gospodarczy aspekt 
dziedziczenia. Wsparcie podatkowe zapewniają natomiast współpracujący z nami dorady 
podatkowi. 

Szczególne miejsce w naszych usługach zajmuje doradztwo przy sporządzaniu 
testamentów przez przyszłych spadkodawców. Celem tej usługi jest sporządzenie takiego 
testamentu, który w najszerszy sposób zrealizuje wolę Klienta, a jednocześnie będzie zgodny z 
przepisami prawa. Warto pamiętać, że doradztwo w obszarze doboru instytucji spadkowych jest 
bardziej domeną radców prawnych i adwokatów niż notariuszy, których rolą nie jest doradzanie, 
ale spisywanie woli i czuwanie nad zgodnością testamentu z prawem. Aby umożliwić naszym 
Klientom świadome podjęcie decyzji w zakresie treści testamentu, opartej na całościowej wiedzy 
na temat wachlarza instytucji spadkowych, stworzyliśmy dokument o nazwie PRZEWODNIK PO 
TESTAMENTACH. Przesłanie Klientowi PRZEWODNIKA, a następnie omówienie go z Klientem to 
czynności, od których zaczynamy współpracę w zakresie sporządzenia testamentu. 

Specjalizujemy się w sporządzaniu testamentów dla przedsiębiorców. W tym przypadku 
testament jest jednym z elementów sukcesji w firmie. Przy pracy nad nim należy uwzględnić nie 
tylko relacje rodzinne i majątek prywatny, ale też dobro przedsiębiorstwa, jego majątek, a w 
przypadku spółek także wzajemne stosunki pomiędzy wspólnikami. Bywa, że jest to proces 
skomplikowany i czasochłonny, kończący się przygotowaniem testamentu o bardziej 
rozbudowanej treści niż w przypadku testamentów nie-przedsiębiorców. 
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2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 Na wstępie chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jakie usługi świadczymy: 

1) skonkretyzowane usługi – prowadzące do skonstruowania określonego dokumentu, 
pisma procesowego, m. in. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, 

2) krótkie porady prawne – polegające na udzieleniu Klientowi ogólnych wytycznych co do 
sposobu postępowania, udzieleniu odpowiedzi na jego ogólne pytania (np. Jak to zrobić? 
Gdzie? Za ile? Jakie dokumenty będą potrzebne?) lub na udzieleniu porady nie 
wymagającej z naszej strony pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego (np. co do 
wskazania osób uprawnionych do zachowku), 

3) doradztwo, analiza spraw – są to usługi nieco bardziej rozbudowane, mające miejsce 
wówczas, gdy do ustalenia stanu faktycznego i prawnego, znalezienia rozwiązań, podjęcia 
dalszych działań konieczne jest analiza dokumentów, przepisów, orzecznictwa, 
drobiazgowe przemyślenie sprawy oraz zadanie dodatkowych pytań, przejrzenie 
dodatkowych dokumentów. 

 

Szanujemy czas nasz i czas naszych Klientów. Dlatego prosimy Klientów, aby przed 
rozpoczęciem świadczenia przez nas usług: 

1) przygotowali i uporządkowali dokumenty, 

2) wypisali istotne fakty (daty śmierci, pokrewieństwo), 

3) w przypadku zamiaru sporządzenia testamentu - wstępnie przeczytali wysłany przez nas 
PRZEWODNIK, zastanowili się nad tym, jaką wolę chcą zawrzeć w testamencie, zrobili 
podsumowanie swojego majątku, 

4) zastanowili się nad tym, której z usług oczekują od nas (spośród wymienionych powyżej). 

 

Typowym brakiem w przygotowaniu po stronie Klientów jest nie przemyślenie swojej 
woli i przerzucanie na prawnika odpowiedzialności za ustalenie sposobu podziału majątku po Ich 
śmierci. Rolą prawnika jest tymczasem dostarczenie narzędzi prawnych adekwatnych do tego,               
co Klient chce osiągnąć poprzez testament. Błędem jest także nie przygotowanie przez Klienta 
informacji na temat istotnych faktów rodzinnych, dat śmierci i stopni pokrewieństwa. 
Samodzielne odkrywanie tych faktów przez prawnika na podstawie przesłanych dokumentów 
jest bardziej czasochłonne i generuje niepotrzebnie dodatkowe koszty. 

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również 
odróżniamy się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne                            
i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Spotykamy się tylko wtedy, kiedy spotkania wymaga jakość 
świadczonych usług lub specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej 
Polski. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Możliwie szybko informujemy Klienta o szacowanym czasie naszej pracy, rodzaju/typie 
naszej usługi, aby uniknąć jego zaskoczenia. Uprzednia wiedza Klienta na temat wyceny naszej 
usługi stwarza komfortową sytuację również dla nas. W razie, gdy nie jest możliwe odgórne 
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oszacowanie kosztów usługi informujemy o tym Klienta i wskazujemy czynniki, od których cena 
będzie uzależniona. 

1) Średnio usługi w obszarze spadków i testamentów obejmują następującą ilość godzin: 
skonkretyzowana usługa – od kilku do kilkunastu godzin (w zależności od usługi),  

2) krótka porada – 1-2 godziny,  

3) doradztwo, analiza – najczęściej od kilku do kilkunastu godzin. 

Po zleceniu nam sprawy współpraca z nami rozpoczyna się najczęściej od wstępnej 
konsultacji. Średni czas takiej konsultacji wynosi 1-2 godziny. Na podstawie zebranych informacji  
i analizy dokumentów podczas wstępnej konsultacji, bądź od razu udzielamy Klientowi porady 
prawnej, bądź informujemy Go o tym, że usługa wymaga dalszych konsultacji, a także o koszcie 
całej usługi. Jeżeli Klient podejmie z nami dalszą współpracę, to – w zależności od jej rozmiarów – 
zakładamy możliwość odliczenia kosztów wstępnej konsultacji w ostatecznym rozrachunku. 

W przypadku usług, które wykraczają poza ramy wstępnej konsultacji, zasadniczo 
konieczna jest zapłata zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od rodzaju usługi oraz indywidulanych 
ustaleń z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika przy tym, że uiszczenie zaliczki ma korzystny 
wpływ - mobilizuje Klientów do aktywnej współpracy z nami. W przypadku bardziej 
skomplikowanych usług przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia w czasie. 
+ 


