
Aktywny i świadomy

SENIOR



 Spis treści:
1. Nieodpłatna pomoc prawna,  
 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja 1
2. Prawa pacjenta 5
3. Praca na emeryturze 8
4. Przekazywanie swojego majątku 9
5. Metody oszustw 13
6. Pochopne zakupy 18

        
        

         
        

       
        

        

  

  
      

  

     

     
    

  

       

   
www.ztn.com.pl

www.darmowapomoc.com.pl
ztn@ztn.com.pl
tel. 791 530 803

Brusy 2021

strona



1. Nie od płat na po moc praw na,
nie od płat ne po rad nic two oby wa tel skie,

nie od płat na me dia cja
Czę�sto�w�na�szym�co�dzien�nym�ży�ciu�po�trze�bu�je�my�po�mo�cy�praw�nej,

szu�ka�my�od�po�wie�dzi�na�nur�tu�ją�ce�nas�py�ta�nia�praw�ni�cze,�nie�ro�zu�mie�my
tre�ści�do�ku�men�tów.�Nie�rzad�ko�też�je�ste�śmy�w�za�wi�łych�i�skom�pli�ko�wa�-
nych�sy�tu�acjach�ży�cio�wych,�któ�re�naj�czę�ściej�wią�żą�się�z�obo�wiąz�kiem
po�sia�da�nia� wie�dzy� praw�ni�czej� lub� do�ko�na�nia� kon�kret�nych� czyn�no�ści
praw�nych.�Spra�wy�ta�kie�jak�np.�dłu�gi,�ali�men�ty,�dzie�dzi�cze�nie,�pro�ble�my
miesz�ka�nio�we,� re�kla�ma�cje,� za�wi�łe� re�la�cje� ro�dzin�ne,� za�ła�twia�nie� spraw
w�urzę�dzie� czy� eg�ze�ku�cje� ko�mor�ni�cze�mo�gą�do�ty�czyć� każ�de�go� z� nas.
Nie�od�płat�na�po�moc�praw�na,�nie�od�płat�ne�po�rad�nic�two�oby�wa�tel�skie�oraz
nie�od�płat�na�me�dia�cja�wy�cho�dzi�na�prze�ciw�wy�żej�wy�mie�nio�nym�po�trze�-
bom.�Nie�od�płat�na�po�moc�jest�po�to,�by�słu�żyć�do�brą�ra�dą,�pro�fe�sjo�nal�ną
in�for�ma�cją�oraz�po�mo�cą�w�roz�wią�zy�wa�niu�kon�flik�tów.

Sprawdź�my�te�raz� róż�ni�cę�po�mię�dzy�nie�od�płat�ną�po�mo�cą�praw�ną,
nie�od�płat�nym�po�rad�nic�twem�oby�wa�tel�skim�oraz�nie�od�płat�ną�me�dia�cją.

NIE�OD�PŁAT�NA�PO�MOC�PRAW�NA
Nie�od�płat�na�po�moc�praw�na�świad�czo�na�jest�przez�praw�ni�ków,�ad�wo�-

ka�tów,�rad�ców�praw�nych,�któ�rzy�po�in�for�mu�ją�Cię�o�obo�wią�zu�ją�cym�sta�-
nie� praw�nym,� o� upraw�nie�niach� i� obo�wiąz�kach,� któ�re� cią�żą� na� To�bie
w�spra�wie.�Wska�żą�To�bie�moż�li�we�spo�so�by�roz�wią�za�nia�pro�ble�mu�praw�-
ne�go.�Po�mo�gą�spo�rzą�dzić�pro�jekt�pi�sma,�w�tym�rów�nież�pi�sma�o�zwol�nie�-
nie� z� kosz�tów� są�do�wych� lub� usta�no�wie�nie� peł�no�moc�ni�ka� z� urzę�du
w�po�stę�po�wa�niu�są�do�wym.

NIE�OD�PŁAT�NE�PO�RAD�NIC�TWO�OBY�WA�TEL�SKIE
Nie�od�płat�ne�po�rad�nic�two�oby�wa�tel�skie�świad�czo�ne�jest�przez�do�rad�-

ców� oby�wa�tel�skich,� któ�rzy� po�mo�gą� Ci� po�przez� udzie�le�nie� in�for�ma�cji
o�Two�ich�obo�wiąz�kach�i�pra�wach,�bę�dą�wspie�rać�Cię�w�sa�mo�dziel�nym
roz�wią�zy�wa�niu�pro�ble�mów,�po�mo�gą�Ci�spo�rzą�dzić�plan�dzia�ła�nia�i�wspo�-
mo�gą�je�go�re�ali�za�cję.
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Do�rad�ca�za�pro�po�nu�je�dzia�ła�nia�in�dy�wi�du�al�nie�do�sto�so�wa�ne�do�Two�jej
sy�tu�acji.� Udzie�li�waż�nych�dla� Cie�bie� in�for�ma�cji� zwłasz�cza�w� spra�wach
do�ty�czą�cych�za�dłu�że�nia,�spra�wach�miesz�ka�nio�wych�i�spra�wach�z�za�kre�su
za�bez�pie�cze�nia�spo�łecz�ne�go.

NIE�OD�PŁAT�NA�ME�DIA�CJA
Nie�od�płat�na�me�dia�cja�świad�czo�na� jest�przez�me�dia�to�rów,�któ�rych

ce�lem�jest�prze�pro�wa�dze�nie�me�dia�cji�mię�dzy�To�bą,�a�in�ną�oso�bą,�z�któ�rą
po�zo�sta�jesz�w�spo�rze.� Jest� to�do�bro�wol�ny�pro�ces,�w�któ�rym�me�dia�tor
(oso�ba�bez�stron�na)�za�zgo�dą�i�na�wnio�sek�stron,�po�ma�ga�w�roz�wią�za�nia
kon�flik�tu�mię�dzy�stro�na�mi�bez�ko�niecz�no�ści�wcho�dze�nia�na�dro�gę�są�do�-
wą.
Je�że�li� wi�dzisz� szan�se� na� roz�wią�za�nie� kon�flik�tu� w� spo�sób� ugo�do�wy� -
me�dia�cja�bę�dzie�bar�dzo�do�brym�wyj�ściem!

KTO MO ŻE SKO RZY STAĆ Z NIE OD PŁA TEJ PO MO CY?
Z�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�mo�że�sko�rzy�stać�każ�da�oso�ba,�któ�ra�znaj�du�je

się�w�sy�tu�acji�unie�moż�li�wia�ją�cej�po�nie�sie�nie�kosz�tów�od�płat�nej�po�mo�cy
praw�nej�i�w�związ�ku�z�tym�-�zło�ży�sto�sow�ne�oświad�cze�nie�w�punk�cie�nie�-
od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej,�nie�od�płat�ne�go�po�rad�nic�twa�oby�wa�tel�skie�go
bądź�nie�od�płat�nej�me�dia�cji.�Nie�mu�sisz�przy�no�sić�żad�nych�do�ku�men�tów
po�twier�dza�ją�cych�Two�ją�ak�tu�al�ną�sy�tu�ację�fi�nan�so�wą�-�wy�star�czy,�że�zło�-
żysz�oświad�cze�nie.

Z�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�mo�że�sko�rzy�stać�tak�że�oso�ba�fi�zycz�na,�któ�ra
pro�wa�dzi�jed�no�oso�bo�wą�dzia�łal�ność�go�spo�dar�czą�(sa�mo�za�trud�nie�nie),
któ�ra�nie�za�trud�nia�i�nie�za�trud�nia�ła�in�nych�osób�przez�ostat�ni�rok.�
Dla�osób�sa�mo�za�trud�nio�nych�-�nie�od�płat�na�po�moc�ma�cha�rak�ter�po�mo�-
cy�de��mi�ni�mis.
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W JA KI SPO SÓB UZY SKAĆ PO RA DĘ ?
To�pro�ste!
Wy�star�czy,� że� za�re�je�stru�jesz� się� na�wi�zy�tę� te�le�fo�nicz�nie� na� nu�mer

po�da�ny�przez�sta�ro�stwo�po�wia�to�we,�urząd�mia�sta�bądź�gmi�ny.�Urzęd�nik
po�in�for�mu�ję�Cię�o�miej�scu�oraz� ter�mi�nie�po�ra�dy.�Na�stęp�nie�po�pro�stu
przyjdź� na� umó�wio�ne� spo�tka�nie� w� ra�mach� nie�od�płat�nej� po�mo�cy.
Nie�za�po�mnij�wziąć�ze�so�bą�waż�nych�do�ku�men�tów,�któ�re�do�ty�czą�spra�wy
(oczy�wi�ście�o�ile�ta�kie�masz).

Pa�mię�taj,�że�w�każ�dym�po�wie�cie�dzia�ła�ją�przy�naj�mniej�dwa�punk�ty,
w�któ�rych�mo�żesz�otrzy�mać�nie�od�płat�ną�po�moc!�In�for�ma�cje�o�nich�znaj�-
dziesz�w�sta�ro�stwie�po�wia�to�wym,�urzę�dzie�mia�sta,�urzę�dzie�gmi�ny,�na�stro�-
nach� in�ter�ne�to�wych� sta�ro�stwa,�urzę�du�gmi�ny� lub�mia�sta,�na� stro�nach
in�ter�ne�to�wych�o�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej�i�nie�od�płat�nym�po�rad�nic�-
twie�oby�wa�tel�skim.�Co�waż�ne,�w� ca�łej� Pol�sce� funk�cjo�nu�je� oko�ło� 1500
punk�tów,�w�któ�rych�nie�obo�wią�zu�je�re�jo�ni�za�cja.

Je�że�li�je�steś�oso�bą,�któ�ra�po�sia�da�trud�no�ści�w�po�ru�sza�niu�lub�ko�mu�-
ni�ko�wa�niu�-�mo�żesz�po�pro�sić�o�po�ra�dę�w�od�po�wied�nim�dla�Cie�bie�miej�-
scu�(rów�nież�w�Two�im�do�mu)�oraz�o�wspar�cie�tłu�ma�cza�ję�zy�ka�mi�go�we�go.
Nie�jest�pro�ble�mem�uzy�ska�nie�po�ra�dy�w�szcze�gól�nej�for�mie�-�np.�te�le�fo�-
nicz�nej,�bądź�przez�ko�mu�ni�ka�tor�in�ter�ne�to�wy.

JA KIE IN FOR MA CJE / DO KU MEN TY
NA LE ŻY PRZY GO TO WAĆ PRZED PO RA DĄ?

• Do�wód�oso�bi�sty,�pasz�port�bądź�in�ny�do�ku�ment�stwier�dza�ją�cy
Two�ją�toż�sa�mość�-�bę�dzie�on�po�trzeb�ny�do�wy�peł�nie�nia
oświad�cze�nia�o�Two�jej�sy�tu�acji�unie�moż�li�wia�ją�cej�po�nie�sie�nie
kosz�tów�od�płat�nej�po�mo�cy�-�nu�mer�PE�SEL.

• Jak�naj�wię�cej�do�ku�men�tów,�któ�re�do�ty�czą�Two�jej�spra�wy.�
Bądź�do�brze�przy�go�to�wa�ny�i�po�pro�stu�opo�wiedz�do�rad�cy
o�swo�jej�sy�tu�acji�ba�zu�jąc�na�przed�ło�żo�nych�do�ku�men�tach.
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• Dla�osób�fi�zycz�nych�pro�wa�dzą�cych�dzia�łal�ność�go�spo�dar�czą�
(sa�mo�za�trud�nio�nych)�-�nie�zbęd�ne�bę�dzie,�abyś�przy�go�to�wał�
za�świad�cze�nia�o�po�mo�cy�de�mi�ni�mis�oraz�po�mo�cy�de�mi�ni�mis
w�rol�nic�twie�lub�ry�bo�łów�stwie,�otrzy�ma�nej�w�ro�ku,�w�któ�rym
ubie�gasz�się�o�nie�od�płat�ną�po�moc�praw�ną�oraz�otrzy�ma�nej
w�cią�gu�2�po�przedza�ją�cych�ją�lat�po�dat�ko�wych,�bądź
oświad�cze�nia�o�wiel�ko�ści�tej�po�mo�cy�otrzy�ma�nej�w�tym
okre�sie,�al�bo�oświad�cze�nia�o�nie�otrzy�ma�niu�ta�kiej�po�mo�cy
w�tym�okre�sie.

ILE BĘ DĘ CZE KAŁ NA PO RA DĘ?
To�za�le�ży�od�licz�by�osób,�któ�re�zgła�sza�ją�się�do�punk�tu�nie�od�płat�nej

po�mo�cy.�O�ko�lej�no�ści�udzie�la�nia�po�mo�cy�de�cy�du�je�ko�lej�ność�zgło�szeń.
Za�zwy�czaj�nie�cze�ka�się�dłu�go�-�czę�sto�jest�moż�li�wość�uzy�ska�nia�nie�od�-
płat�nej�po�ra�dy�na�wet�te�go�sa�me�go�dnia.�W�ra�zie�pil�nej�po�trze�by�uzy�ska�-
nia�bez�zwłocz�nej�po�mo�cy�-�nie�bój�się�za�dzwo�nić�do�re�je�stra�cji�i�po�pro�sić
o�jak�naj�szyb�szy�ter�min!

CZY PO MOC PRAW NA JEST DAR MO WA?
Tak!�Usłu�gi�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej,�nie�od�płat�ne�go�po�rad�nic�-

twa�oby�wa�tel�skie�go�oraz�nie�od�płat�nej�me�dia�cji�są�w�ca�ło�ści�bez płat ne.

NIE OD PŁAT NE PO RAD NIC TWO W CZA SACH CO VID -19
W�cza�sie�pan�de�mii,�nie�od�płat�na�po�moc�praw�na,�nie�od�płat�ne�po�rad�-

nic�two�oby�wa�tel�skie� oraz�me�dia�cje� naj�czę�ściej� udzie�la�ne� są�w� for�mie
te�le�fo�nicz�nej� bądź� za� po�śred�nic�twem� ko�mu�ni�ka�to�rów� in�ter�ne�to�wych,
pocz�ty�e�-ma�il.�Nie�ma�po�trze�by�skła�dać�oświad�cze�nia�o�tym,�że�ak�tu�al�nie
nie�jest�się�w�sta�nie�po�nieść�kosz�tów�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej.

Aby�wię�cej�in�for�ma�cji,�za�pra�sza�my�do�kon�tak�tu
pod�nu�me�rem�te�le�fo�nu:�791 530 803

lub�ma�ilo�wo:�ztn@ztn.com.pl
Pod�sta�wa�praw�na�-�Usta�wa�z�dnia�5�sierp�nia�2015�r.�o�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej,

nie�od�płat�nym�po�rad�nic�twie�oby�wa�tel�skim�oraz�edu�ka�cji�praw�nej�
(t.j.�Dz.�U.�z�2019�r.�poz.�294�i�z�2020�r.�poz.�875)
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2. Prawa pacjenta

I. Prawa pacjenta

wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

art. 68
1. Każdy�ma�prawo�do�ochrony�zdrowia.
2. Obywatelom,�niezależnie�od�ich�sytuacji�materialnej,�władze�

publiczne�zapewniają�równy�dostęp�do�świadczeń�opieki�
zdrowotnej�finansowanej�ze�środków�publicznych.
Warunki�i�zakres�udzielania�świadczeń�określa�ustawa.

3. Władze�publiczne�są�obowiązane�do�zapewnienia�szczególnej�opieki�
zdrowotnej�dzieciom,�kobietom�ciężarnym,�osobom�
niepełnosprawnym�i�osobom�w�podeszłym�wieku.

4. Władze�publiczne�są�obowiązane�do�zwalczania�chorób�epidemicznych
i�zapobiegania�negatywnym�dla�zdrowia�skutkom�
degradacji�środowiska.

II. Prawa pacjenta,
o których stanowi ustawa z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020.849 tj.)

• Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
- odpowiadających�wymaganiom�aktualnej�wiedzy�medycznej�oraz�
udzielanych�z�należytą�starannością�oraz�zgodnie�z�zasadami�etyki�
zawodowej,

- udzielanych�w�pomieszczeniach�i�przy�użyciu�urządzeń�spełniających
obowiązujące�wymagania�fachowe�i�sanitarne,

- udzielanych�natychmiast�w�przypadku�zagrożenia�zdrowia�lub�życia,
- prawo�do�zasięgnięcia�opinii�innego�lekarza�(pielęgniarki,�położnej)�
lub�zwołania�konsylium.
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• Prawo pacjenta do informacji
- o�swoim�stanie�zdrowia,�o�rozpoznaniu,�proponowanych
i�możliwych�metodach�diagnostycznych�i�leczniczych
oraz�dających�się�przewidzieć�następstwach�ich�zastosowania
lub�zaniechania,�a�także�o�wynikach�leczenia�i�rokowaniu,

- która�zostanie�przekazana�osobie�(osobom)�przez�pacjenta�
upoważnionej�(upoważnionym).

• Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
- osoby�wykonujące�zawód�medyczny�mają�obowiązek�zachować
w�tajemnicy�wszelkie�związane�z�pacjentem�informacje�(w�tym
o�jego�stanie�zdrowia),�które�uzyskały�w�związku�z�wykonywaniem�
zawodu.

• Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych

- po�uzyskaniu�od�lekarza�wszystkich�informacji�o�stanie�zdrowia
i�proponowanym�leczeniu,�pacjent�ma�prawo�do�wyrażenia�zgody
na�udzielenie�określonych�świadczeń�zdrowotnych�lub�odmowy�
takiej�zgody,

- zgodę�wyraża�się�w�formie�pisemnej�w�przypadku�zabiegu�
operacyjnego�albo�zastosowania�metody�leczenia�lub�diagnostyki�
stwarzających�podwyższone�ryzyko.
W�każdej�innej�sytuacji�zgodę�lub�sprzeciw�pacjent�może�wyrazić�
ustnie.

• Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych

- pacjent�ma�prawo,�by�przy�udzielaniu�świadczeń�zdrowotnych�
towarzyszyła�mu�osoba�bliska,

- pacjent�ma�prawo�do�świadczeń�zdrowotnych�zapewniających�
łagodzenie�bólu�i�innych�cierpień.
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• Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
- pacjent�ma�prawo�dostępu�do�swojej�dokumentacji�medycznej,
tj.�dokumentów�dotyczących�jego�stanu�zdrowia�i�udzielonych�
świadczeń�zdrowotnych.�
Podmiot�udzielający�świadczeń�zdrowotnych�ma�obowiązek�
udostępnienia�dokumentacji�medycznej�również�osobie�
przez�pacjenta�upoważnionej.

• Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza
- gdy�pacjent�nie�zgadza�się�z�treścią�orzeczenia�lub�opinii�lekarskiej,
a�postępowanie�odwoławcze�w�odniesieniu�do�opinii�lub�orzeczenia
nie�jest�uregulowane�w�odrębnych�przepisach�prawa,�może�wnieść�
sprzeciw�do�Komisji�Lekarskiej�działającej�przy�Rzeczniku�Praw�
Pacjenta.�
Sprzeciw�należy�wnieść�w�terminie�30�dni�od�dnia�wydania�
opinii�albo�orzeczenia�przez�lekarza�orzekającego.

• Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
- pacjent�ma�prawo�do�kontaktu�osobistego,�telefonicznego�lub�
korespondencyjnego�z�innymi�osobami,

- pacjent�ma�prawo�do�dodatkowej�opieki�pielęgnacyjnej,�tj.�opieki,�
która�nie�polega�na�udzielaniu�świadczeń�zdrowotnych.�
Prawo�to�daje�możliwość�m.�in.�towarzyszenia�pacjentce�przy�
porodzie�czy�przebywania�rodziców�z�dzieckiem�podczas�jego�
hospitalizacji.

• Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
- pacjent�ma�prawo�do�opieki�duszpasterskiej.�
W�sytuacji�pogorszenia�się�stanu�zdrowia�lub�zagrożenia�życia�
podmioty�lecznicze�mają�obowiązek�umożliwić�kontakt�z�
duchownym�właściwym�dla�wyznania�pacjenta.
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• Pra wo pa cjen ta do prze cho wy wa nia rze czy war to ścio wych
w de po zy cie

- szpi�tal�oraz�każ�dy�in�ny�pod�miot�udzie�la�ją�cy�sta�cjo�nar�nych
i�ca�ło�do�bo�wych�świad�czeń�zdro�wot�nych�ma�obo�wią�zek�za�pew�nić�
pa�cjen�to�wi�bez�płat�ne�prze�cho�wy�wa�nie�rze�czy�war�to�ścio�wych
w�de�po�zy�cie.

3. Pra ca na eme ry tu rze
Osią�gnię�cie�wie�ku�eme�ry�tal�ne�go�i�przej�ście�na�eme�ry�tu�rze�nie�za�wsze

ozna�cza�osta�tecz�ny�ko�niec�ak�tyw�no�ści�za�wo�do�wej.�Czę�sto�kroć�„świe�żo
upie�cze�ni”�eme�ry�ci�za�sta�na�wia�ją�się�czy�pod�czas�po�bie�ra�nia�świad�cze�nia
eme�ry�tal�ne�go�mo�gą�pod�jąć�pra�cę�za�rob�ko�wą�i�ja�kie�kon�se�kwen�cje�z�tym
się�wią�żą,�wszak�sły�sze�li,�że�pod�ję�cie�pra�cy�wią�że�się�z�utra�tą�czę�ści�eme�-
ry�tu�ry�wy�pła�ca�nej�z�ZUS.�Z�jed�nej�stro�ny�nie�chcie�li�by�utra�cić�do�cho�du
z�eme�ry�tu�ry,�z�dru�giej�zaś�zdro�wie�po�zwa�la�im�na�pod�ję�cie�pra�cy,�mo�że
nie�w�peł�nym�wy�mia�rze�ale�na�część�eta�tu,�by�wy�peł�nić�so�bie�czas�i�jed�-
no�cze�śnie�do�ro�bić�do�czę�sto�ni�skie�go�świad�cze�nia�eme�ry�tal�ne�go.
Czy�to�moż�li�we?�Zo�bacz�my.

Pra�wo�do�eme�ry�tu�ry�na�by�wa�się�po�osią�gnię�ciu�tzw.�wie�ku�eme�ry�tal�-
ne�go,�któ�ry�dla�ko�biet�wy�no�si�60�lat�a�dla�męż�czyzn�65�lat.�Je�śli�pra�cow�nik
po�osią�gnię�ciu�wie�ku�eme�ry�tal�ne�go�przej�dzie�na�eme�ry�tu�rę�nie�mu�si�się
mar�twić,�że�po�osią�gnię�ciu�ja�kie�goś�pro�gu�przy�cho�du�czy�do�cho�du�ZUS
za�wie�si�wy�pła�tę�świad�cze�nia�lub�zmniej�szy�kwo�tę�wy�pła�ca�nej�eme�ry�tu�ry.

Tu�nie�ma�li�mi�tu.�Li�mit�osią�ga�nych�do�cho�dów�w�przy�pad�ku�pod�ję�cia
pra�cy�na�eme�ry�tu�rze�nie�obo�wią�zu�je�tak�że�w�przy�pad�ku�osób�ma�ją�cych
pra�wo�do�eme�ry�tu�ry�czę�ścio�wej,�pra�wo�do�ren�ty� in�wa�li�dy�wo�jen�ne�go,
z�ty�tu�łu�po�by�tu�w�obo�zie�i�w�miej�scach�od�osob�nie�nia�lub�ren�ty�ro�dzin�nej
po�tych�in�wa�li�dach,�pra�wo�do�ren�ty�in�wa�li�dy�woj�sko�we�go�w�związ�ku�ze
służ�bą�woj�sko�wą� lub�ren�ty� ro�dzin�nej�po�żoł�nie�rzu,�któ�re�go�śmierć�ma
zwią�zek�ze�służ�bą�woj�sko�wą.

Oso�by,�o�któ�rych�mo�wa�po�wy�żej�nie�mu�szą�in�for�mo�wać�ZUS
o�osią�ga�nych�do�cho�dach.
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Kto za tem po wi nien mieć na uwa dze wy so kość swo ich do cho dów
osią ga nych z ty tu łu pod ję cia pra cy?

Oso�by,�któ�re�prze�szły�na�eme�ry�tu�rę�wcze�śniej�szą�oraz�oso�by�na�ren�cie.
W�ich�przy�pad�ku�obo�wią�zu�ją�bo�wiem�li�mi�ty�kwot�ja�kie�mo�gą�za�ro�bić�bez
ry�zy�ka�ob�ni�że�nia�czy�wręcz�za�wie�sze�nia�świad�cze�nia�eme�ry�tal�ne�go.�
Zgod�nie�z�usta�wą�z�17�grud�nia�1998�r.�o�eme�ry�tu�rach�i�ren�tach�z�Fun�du�-
szu�Ubez�pie�czeń�Spo�łecz�nych,�wy�so�kość�przy�słu�gu�ją�cej�eme�ry�tu�ry�lub
ren�ty�mo�że�ulec�zmniej�sze�niu�lub�pra�wo�do�tych�świad�czeń�za�wie�sze�niu
w�przy�pad�ku�osią�ga�nia�przez�świad�cze�nio�bior�cę�przy�cho�du�wpły�wa�ją�ce�-
go�na�upraw�nie�nia�eme�ry�tal�no�-ren�to�we�po�wy�żej�okre�ślo�nej�kwo�ty�pro�-
go�wej.�
Ozna�cza�to,�że�li�mi�ty�za�rob�ków�wią�żą�się�z�wy�so�ko�ścią�prze�cięt�ne�go�mie�-
sięcz�ne�go�wy�na�gro�dze�nia,�któ�ra�ogła�sza�na�jest�za�kwar�tał�ka�len�da�rzo�wy
przez�Pre�ze�sa�Głów�ne�go�Urzę�du�Sta�ty�stycz�ne�go.

War�to�pa�mię�tać,�że�kwo�ta�li�mi�tu,�o�któ�rym�mo�wa�po�wy�żej�zmie�nia�się
co�kwar�tał�a�eme�ryt�lub�ren�ci�sta�pra�cu�ją�cy�na�wcze�śniej�szej�eme�ry�tu�rze
lub�ren�cie�mu�si�te�li�mi�ty�śle�dzić�by�unik�nąć�ich�prze�kro�cze�nia.

War�to�też�pa�mię�tać,�że�na�to,�czy�ZUS�za�wie�si�lub�zmniej�szy�świad�cze�-
nie,�ma�wpływ�przy�chód�z�dzia�łal�no�ści,�od�któ�rej�są�obo�wiąz�ko�we�skład�ki
na�ubez�pie�cze�nia�spo�łecz�ne�np.�z�umo�wy�o�pra�cę,�umo�wy�zle�ce�nia,�umo�-
wy�agen�cyj�nej�czy�umo�wy�o�dzie�ło�za�war�tej�z�wła�snym�pra�co�daw�cą.

4. Prze ka zy wa nie swo je go ma jąt ku
Sposobów�na�przekazanie�majątku,�który�się�zgromadziło�przez�całe

życie�jest�co�najmniej�kilka.�Niektóre�z�nich�mogą�odnieść�skutek�od�razu,
za�życia�osoby�dysponującej�swoim�majątkiem.�
Prawo�daje�również�możliwość�rozdysponowania�swoim�majątkiem�za
życia,�ale�ze�skutkiem�dopiero�po�śmierci�właściciela�majątku.
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Naj�bar�dziej�zna�nym�spo�so�bem�prze�ka�za�nia�ma�jąt�ku�jest�umo wa da -
ro wi zny.Wbrew�in�tu�icyj�ne�mu�ro�zu�mie�niu�po�ję�cia�da�ro�wi�zny�ma�ona�cha�-
rak�ter�umo�wy,�po�mi�mo�iż�ko�rzyść�osią�ga�tyl�ko�jed�na�stro�na.�Wy�ni�ka�to�z
te�go,�że�ob�da�ro�wa�ny�mu�si�wy�ra�zić�zgo�dę�na�przy�ję�cie�da�ro�wi�zny,�choć�by
z�te�go�po�wo�du,�że�to�je�go�mo�że�ob�cią�żać�ewen�tu�al�ny�po�da�tek�o�da�ro�-
wizn.�
Jak�to�zo�sta�ło�już�za�sy�gna�li�zo�wa�ne,�umo�wa�da�ro�wi�zny�ma�cha�rak�ter�nie�-
od�płat�ny.�Dar�czyń�ca�bez�płat�nie�prze�ka�zu�je�swój�ma�ją�tek�ob�da�ro�wa�ne�mu,
nie�otrzy�mu�jąc�ni�cze�go�w�za�mian.�Je�że�li�w�skład�prze�ka�zy�wa�ne�go�ma�jąt�-
ku�wcho�dzi�nie�ru�cho�mość,�np.�dział�ka�grun�tu�lub�lo�kal�miesz�kal�ny,�sku�-
tecz�ność� da�ro�wi�zny� uza�leż�nio�na� jest� od� za�cho�wa�nia� for�my� ak�tu
no�ta�rial�ne�go�umo�wy.�
Je�że�li�na�to�miast�ma�ją�tek�ma�wy�łącz�nie�cha�rak�ter�ru�cho�my,�to�nie�za�cho�-
wa�nie� for�my� ak�tu�no�ta�rial�ne�go�nie�mu�si� pod�wa�żać�waż�no�ści� umo�wy.
W�ta�kiej�sy�tu�acji�nie�zbęd�ne�jest�jed�nak�wy�da�nie�ob�da�ro�wa�ne�mu�ca�łe�go
da�ro�wa�ne�go�ma�jąt�ku.�W�wy�jąt�ko�wych�przy�pad�kach�da�ro�wi�zna�mo�że�zo�-
stać�od�wo�ła�na�przez�dar�czyń�cę.�Do�ty�czy�to�tak�że�da�ro�wi�zny�już�wy�ko�na�-
nej.�Przy�czy�ną�od�wo�ła�nia�da�ro�wi�zny�mo�że�być�jed�nak�wy�łącz�nie�ra�żą�ca
nie�wdzięcz�ność�ob�da�ro�wa�ne�go�wzglę�dem�dar�czyń�cy.

Od�wo�ła�nie�da�ro�wi�zny�na�stę�pu�je�po�przez�zło�że�nie�oświad�cze�nia�ob�da�-
ro�wa�ne�mu�na�pi�śmie.�Oświad�cze�nie�ta�kie�mu�si�do�trzeć�do�ob�da�ro�wa�ne�-
go� przed� upły�wem� ro�ku� od� dnia,�w� któ�rym�dar�czyń�ca� do�wie�dział� się
o�nie�wdzięcz�no�ści�ob�da�ro�wa�ne�go.�Da�ro�wi�zna�nie�mo�że�być�jed�nak�od�wo�-
ła�na,�je�że�li�dar�czyń�ca�prze�ba�czył�ową�nie�wdzięcz�ność�ob�da�ro�wa�ne�mu.
Są�dy�do�pusz�cza�ją�tak�że�moż�li�wość�roz�wią�za�nia�umo�wy�da�ro�wi�zny�na�sku�-
tek�po�ro�zu�mie�nia�stron�oraz�na�mo�cy�orze�cze�nia�są�du.�W�tym�ostat�nim
przy�pad�ku,�bę�dzie�to�moż�li�we,�je�że�li�sąd�uzna,�że�z�po�wo�du�nad�zwy�czaj�-
nej�zmia�ny�sto�sun�ków�prze�ka�za�nie�ma�jąt�ku�przez�dar�czyń�cę�by�ło�by�po�-
łą�czo�ne�z�nad�mier�ny�mi�trud�no�ścia�mi�lub�gro�zi�ło�by�mu�ra�żą�cą�stra�tą.

Zy�sku�ją�cym�co�raz�więk�szą�po�pu�lar�ność�spo�so�bem�prze�ka�za�nia�ma�jąt�-
ku�in�nej�oso�bie�jest�umo wa o do ży wo cie.�Jej�za�sto�so�wa�nie�nie�obej�mu�-
je�jed�nak�całego�majątku,�lecz�ogranicza�się�jedynie�do�nieruchomości.
Jej�istota�polega�na�przeniesieniu�własności�nieruchomości�w�zamian�za�
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za�pew�nie�nie�do�tych�cza�so�we�mu�wła�ści�cie�lo�wi�(zbyw�cy)�do�ży�wot�nie�go
utrzy�ma�nia.�
Sku�tecz�ność�umo�wy�o�do�ży�wo�cie�moż�na�tak�że�roz�cią�gnąć�na�oso�bę�bli�-
ską�zbyw�cy�nie�ru�cho�mo�ści.�Świad�cze�nia,�do�któ�rych�bę�dzie�upraw�nio�ny
zbyw�ca�po�win�ny�zo�stać�szcze�gó�ło�wo�okre�ślo�ne�w�umo�wie.�
Je�że�li�umo�wa�nie�za�wie�ra�te�go�ro�dza�ju�po�sta�no�wień�na�byw�ca�nie�ru�cho�-
mo�ści�po�wi�nien�przy�jąć�zbyw�cę�ja�ko�do�mow�ni�ka,�do�star�czać�mu�wy�ży�-
wie�nia,�ubra�nia,�miesz�ka�nia,�świa�tła�i�opa�łu,�za�pew�nić�mu�od�po�wied�nią
po�moc�i�pie�lę�gno�wa�nie�w�cho�ro�bie�oraz�spra�wić�mu�wła�snym�kosz�tem
po�grzeb�od�po�wia�da�ją�cy�miej�sco�wym�zwy�cza�jom.�Umo�wa�o�do�ży�wo�cie
bę�dzie�sku�tecz�na�wy�łącz�nie�w�przy�pad�ku�za�cho�wa�nia�for�my�ak�tu�no�ta�-
rial�ne�go�umo�wy.

Bar�dzo�waż�nym�jest,�że�pra�wo�do�ży�wo�cia�ob�cią�ża�nie�ru�cho�mość.�Ozna�-
cza�to,�że�póź�niej�sze�prze�nie�sie�nie�wła�sno�ści�nie�ru�cho�mo�ści�na�oso�bę�trze�-
cią� nie� po�zba�wia� zbyw�cy� pra�wa� do� otrzy�my�wa�nia� świad�czeń
prze�wi�dzia�nych�w�umo�wie.�W�ta�kiej�sy�tu�acji�mo�że�on�tak�że�żą�dać�za�mia�-
ny�pra�wa�do�ży�wo�cia�na�do�ży�wot�nią�ren�tę.�
Pra�wo�do�ży�wo�cia�jest�nie�zby�wal�ne�i�przy�słu�gu�je�wy�łącz�nie�oso�bie�wska�-
za�nej�w�umo�wie�o�do�ży�wo�cie.�
Nie�ma�na�to�miast�moż�li�wo�ści�prze�nie�sie�nia�go�na�in�ną�oso�bę.�Je�że�li�z�ja�-
kich�kol�wiek�po�wo�dów�mię�dzy�zbyw�cą�a�na�byw�cą�nie�ru�cho�mo�ści�wy�two�-
rzą� się� ta�kie� sto�sun�ki,� któ�re� unie�moż�li�wia�ją� dal�szą� ich� bez�po�śred�nią
stycz�ność,�sąd�mo�że�zmie�nić�wszyst�kie�lub�nie�któ�re�upraw�nie�nia�ob�ję�te
tre�ścią�pra�wa�do�ży�wo�cia�na�do�ży�wot�nią�ren�tę�od�po�wia�da�ją�cą�war�to�ści
tych�upraw�nień.�
W�wy�jąt�ko�wych�zaś�przy�pad�kach�moż�li�we�jest�też�roz�wią�za�nie�umo�wy
przez�sąd.

Moż�li�we�jest�tak�że�roz�po�rzą�dze�nie�ma�jąt�kiem�na�wy�pa�dek�śmier�ci.�Wte�-
dy�sku�tek�w�po�sta�ci�prze�nie�sie�nia�ma�jąt�ku�na�stą�pi�po�śmier�ci�roz�po�rzą�-
dza�ją�ce�go.�
Słu�ży�te�mu�przede�wszyst�kim�te�sta�ment.�Oczy�wi�ście�moż�na�po�wie�dzieć,
że�bez�te�sta�men�tu�tak�że�doj�dzie�do�prze�nie�sie�nia�ma�jąt�ku�na�in�ne�oso�by,
nie�mniej�sporządzenie�testamentu�daje�spadkodawcy�możliwość�wyboru
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oso�by,�do�któ�rej�tra�fi�je�go�ma�ją�tek�po�je�go�śmier�ci.�Nie�mu�si�to�być�na�to�-
miast�oso�ba�naj�bliż�sza.�Brak�te�sta�men�tu�spo�wo�du�je�zaś,�że�ma�ją�tek�spad�-
ko�bier�cy� przej�dzie� na� ści�śle� okre�ślo�ne� oso�by� wska�za�ne� w� prze�pi�sach
spo�śród�osób�naj�bliż�szych.�
Spo�rzą�dze�nie�te�sta�men�tu�da�je�moż�li�wość�nie�tyl�ko�zmia�ny�krę�gu�osób
upraw�nio�nych�do�ma�jąt�ku�spad�ko�daw�cy,� lecz� tak�że�bez� ta�kiej� zmia�ny
moż�li�wość�okre�śle�nia�wiel�ko�ści�udzia�łów�spad�ko�bier�ców�w�na�by�wa�nym
ma�jąt�ku�spad�ko�daw�cy.�
W�bra�ku�te�sta�men�tu�i�po�wo�ła�niu�do�spad�ku�kil�ku�osób�udzia�ły�każ�de�go
z�nich�bę�dą�rów�ne.�W�te�sta�men�cie�na�to�miast�spad�ko�daw�ca�mo�że�prze�wi�-
dzieć�na�przy�kład,�że�udział�jed�ne�go�spad�ko�bier�cy�bę�dzie�wy�no�sił�60%,
dru�gie�go�30%,�a�trze�cie�go�tyl�ko�10%.�
Waż�ne�jest,�iż�te�sta�ment�moż�na�spo�rzą�dzić�wy�łącz�nie�we�wła�snym�imie�-
niu.�Prze�pi�sy�wy�klu�cza�ją�moż�li�wość�spo�rzą�dze�nia�te�sta�men�tu�przez�peł�-
no�moc�ni�ka.�
Naj�częst�szy�mi� for�ma�mi� te�sta�men�tu� jest� te�sta�ment�wła�sno�ręcz�ny� oraz
te�sta�ment�no�ta�rial�ny.�Pierw�szy�z�nich�ce�chu�je�się�tym,�że�jest�w�ca�ło�ści�na�-
pi�sa�ny�pi�smem�ręcz�nym,�mu�si�być�pod�pi�sa�ny�i�opa�trzo�ny�da�tą.�Te�sta�ment
no�ta�rial�ny�z�ko�lei�spo�rzą�dza�ny�jest�przed�no�ta�riu�szem,�co�da�je�więk�szą
gwa�ran�cję�je�go�sku�tecz�no�ści,�al�bo�wiem�no�ta�riusz�nie�mo�że�do�pu�ścić�do
spo�rzą�dze�nia�te�sta�men�tu�w�for�mie�ak�tu�no�ta�rial�ne�go�przez�oso�bę�nie�bę�-
dą�cą�w�sta�nie�sa�mo�dziel�nie�wy�ra�zić�swo�jej�wo�li.

In�nym�spo�so�bem�prze�ka�za�nia�ma�jąt�ku�na�wy�pa�dek�śmier�ci�jest�uczy�-
nie�nie�za�pi�su�zwy�kłe�go�lub�za�pi�su�win�dy�ka�cyj�ne�go.�
W�prze�ci�wień�stwie�jed�nak�do�te�sta�men�tu�i�po�wo�ła�nia�okre�ślo�nych�osób
do�ca�ło�ści�spad�ku�isto�ta�za�pi�su�spro�wa�dza�się�do�kon�kret�nych�przed�mio�-
tów�wcho�dzą�cych�w�skład�ma�jąt�ku�oso�by�do�ko�nu�ją�cej�ta�kie�go�za�pi�su.�
Mo�że� to� do�ty�czyć� za�rów�no� nie�ru�cho�mo�ści,� jak� i� rze�czy� ru�cho�mych.
Oba�ty�py�za�pi�sów�do�ko�ny�wa�ne�są�w�te�sta�men�cie.�
Ist�nie�ją�po�mię�dzy�ni�mi�jed�nak�dwie�klu�czo�we�róż�ni�ce.�Pierw�sza�po�le�ga�na
tym,�iż�w�przy�pad�ku�za�pi�su�zwy�kłe�go�oso�ba�upraw�nio�na�do�je�go�otrzy�-
ma�nia�mo�że�żą�dać�je�go�wy�ko�na�nia�po�ogło�sze�niu�te�sta�men�tu.�W�przy�-
pad�ku�zaś�za�pi�su�windykacyjnego�nabycie�określonej�rzeczy�przez�osobę
uprawnioną�następuje�już�z�chwilą�śmierci�spadkodawcy.
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Druga�z�różnic�dotyczy�sposobu�ustanowienia�zapisów.�Zapis�zwykły�może
się�znaleźć�w�każdym�testamencie,�bez�względu�na�jego�formę.�Natomiast
zapis�windykacyjny,�z�uwagi�na�swoje�dalej�idące�skutki,�może�być�zawarty
wyłącznie�w�testamencie�sporządzonym�w�formie�aktu�notarialnego.

5. Metody oszustw
Wyłudzanie�pieniędzy�od�seniorów�niestety�nie�traci�na�popularności.

Najczęściej�oszustwa�opierają�się�o�kontakt�telefoniczny,�kiedy�seniorzy
namawiani� są� do� przekazania� albo� pozostawienia� w� jakimś� miejscu
gotówki�lub�kosztowności.�
Często� poprzez� zastraszanie� skłania� się� ich� do� przekazania� wypłat
oszczędności� z� banku,� a� także� do� zaciągania� kredytów.� Ofiarami
przestępców� padają� najczęściej� osoby�mieszkający� samotnie� lub� bez
rodziny,�które�chętnie�nawiązują�kontakty�z�obcymi.�
Nie�zdając�sobie�sprawy�z�zagrożenia,�bez�problemu�wpuszczają�oszustów
do�swoich�domów,�wskazując�miejsce�przechowywania�gotówki.�Oszuści,
korzystając� z� chwili� nieuwagi,� kradną� oszczędności� i� inne� cenne
przedmioty,�znajdujące�się�w�mieszkaniu.

Oszuści,�podając�się�za�policję,�rodzinę,�pracowników�ZUS-u,�opieki
społecznej,� poczty� bez� problemu� wchodzą� do� domu,� swoją� wizytę
tłumaczą� koniecznością� uiszczenia� zaległej� opłaty,�wręczenia� korzyści
majątkowej�lub�zachęcają�do�wsparcia�zbiórki�na�szczytny�cel�i�ostatecznie
dochodzi�do�wyłudzenia.

Zagrożeniem� są� także� osoby� podszywające� się� pod� pracowników
dostawców� usług� za� prąd,� gaz� czy� telefon.� Kusząc� obietnicą
korzystniejszych� niż� dotychczas� warunków,� podsuwają� do� podpisu
umowy� zobowiązujące� seniorów�do� regularnego�uiszczania�wysokich
opłat�na�konta�prywatnych�przedsiębiorstw.

Jakimi�metodami�najczęściej�posługują�się�przestępcy
i�co�zrobić�w�przypadku�próby�wyłudzenia?
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Me to da „na wnucz ka”

Ktoś�dzwo�ni�i�po�da�je�się�za�krew�ne�go�czy�przy�ja�cie�la�ro�dzi�ny,�mó�wi,
że�jest�np.�wnucz�ką�lub�sy�nem�i�pro�si�o�na�tych�mia�sto�wą�po�moc�fi�nan�so�-
wą�pod�po�zo�rem�wy�jąt�ko�wej�oka�zji�za�ro�bie�nia�pie�nię�dzy,�lub�w�związ�ku
z�na�głym�nie�szczę�ściem�np.�wy�pad�kiem,�cho�ro�bą�czy�po�rwa�niem.

Na�cią�gacz�pro�wa�dzi�roz�mo�wę�w�ta�ki�spo�sób,�by�prze�ko�nać�Se�nio�ra,
że�fak�tycz�nie�jest�oso�bą�z�je�go�ro�dzi�ny.�Sy�tu�acja,�któ�rą�opi�su�je�wy�ma�ga
na�tych�mia�sto�wej�re�ak�cji�ze�stro�ny�se�nio�ra.�
Oszust�na�ma�wia�do�przy�go�to�wa�nia�go�tów�ki�do�od�bio�ru�w�miesz�ka�niu
se�nio�ra�lub�do�ko�na�nia�prze�le�wu�ban�ko�we�go,�a�na�wet�zda�rza�się,�że�oszust
w�przy�pad�ku,�gdy�se�nior�nie�po�sia�da�go�tów�ki,�na�ma�wia�do�wy�pła�ty�pie�-
nię�dzy�z�ban�ku�lub�do�wzię�cia�po�życz�ki,�a�na�wet�kre�dy�tu.�
Se�nior�nie�zda�jąc�so�bie�spra�wy�z�za�gro�że�nia,�wie�rząc,�że�po�ma�ga�ko�muś
bli�skie�mu�w�po�trze�bie,�osta�tecz�nie�da�je�się�okraść.

Me to da „na po li cjan ta”

Dzwo�ni�te�le�fon,�ktoś�przed�sta�wia�się�za�po�li�cjan�ta�z�wy�dzia�łu�kry�mi�nal�-
ne�go,�po�da�je�imię,�na�zwi�sko,�sto�pień�służ�bo�wy�i�in�for�mu�ję,�że�gru�pa�prze�-
stęp�cza� pró�bu�je� od� se�nio�ra� wy�łu�dzić� pie�nią�dze� np.� z� ra�chun�ku
ban�ko�we�go.�Pro�si�o�współ�pra�cę�i�ra�dzi�by�do�cza�su�wy�ja�śnie�nia�spra�wy
prze�ka�zać� oszczęd�no�ści� do� po�li�cyj�ne�go� de�po�zy�tu� lub� przy�go�to�wać
go�tów�kę�do�pro�wo�ka�cji�oszu�stów.

Fał�szy�wy� po�li�cjant� pro�si� o� spraw�dze�nie� je�go� toż�sa�mo�ści� po�przez
nu�mer�alar�mo�wy�po�li�cji�997.�Do�po�łą�cze�nia�nie�do�cho�dzi,�gdyż�fał�szy�wy
po�li�cjant� nie� roz�łą�cza� się.� Oszust� prze�ka�zu�je� słu�chaw�kę� in�nej� oso�bie,
któ�ra�po�twier�dza�se�nio�ro�wi,�że�roz�ma�wia�z�po�li�cjan�tem.�
Po� krót�kim� cza�sie�w�miesz�ka�niu� se�nio�ra� zja�wia� się� fał�szy�wy�po�li�cjant,
któ�ry�za�bie�ra�oszczęd�no�ści�do�po�li�cyj�ne�go�de�po�zy�tu.�Zda�rza�się�tak�że,
na�ma�wia�do�za�cią�gnię�cia�po�życz�ki�lub�kre�dy�tu.
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Co zro bić,
gdy otrzy masz ta ki te le fon i ktoś po pro si Cię o pie nią dze?

Bądź�pe�wien,�że�dzwo�ni�oszust�po�da�ją�cy�się�za�krew�ne�go.
Pa mię taj, je śli masz ja kie kol wiek wąt pli wo ści z kim roz ma wia łeś

skon tak tuj się z naj bliż szą ro dzi ną lub po li cją
dzwo niąc pod nu mer 112.

Zgło�sze�nie�mo�że�uchro�nić�Cię�przed�wy�łu�dze�niem,�po�móc�po�li�cji�w�wy�-
kry�ciu�spraw�cy�i�od�zy�ska�niu�go�tów�ki.

Oszu�stwo,�po�peł�nio�ne�me�to�dą�na�„po�li�cjan�ta”�lub�„wnucz�ka”,�to�prze�-
stęp�stwo�okre�ślo�ne�w�art.�286�§1�ko�dek�su�kar�ne�go:

„Kto,�w�ce�lu�osią�gnię�cia�ko�rzy�ści�ma�jąt�ko�wej,�do�pro�wa�dza�in�ną�oso�bę
do� nie�ko�rzyst�ne�go� roz�po�rzą�dze�nia� wła�snym� lub� cu�dzym�mie�niem� za
po�mo�cą�wpro�wa�dze�nia�jej�w�błąd�al�bo�wy�zy�ska�nia�błę�du�lub�nie�zdol�no�-
ści�do�na�le�ży�te�go�poj�mo�wa�nia�przed�się�bra�ne�go�dzia�ła�nia,�pod�le�ga�ka�rze
po�zba�wie�nia�wol�no�ści�od�6�mie�się�cy�do�lat�8.”

Pa mię taj! 
Po�li�cja�ni�gdy�nie�na�ma�wia�do�prze�ka�zy�wa�nia�pie�nię�dzy�oso�bom�ob�-

cym�czy�po�li�cjan�tom.�
Bądź�za�wsze�roz�waż�ny,�czuj�ny�i�nie�uf�ny,�gdyż�oszu�ści�czę�sto�sto�su�ją�szan�-
taż�emo�cjo�nal�ny,�pła�czą�i�bła�ga�ją�o�po�moc�lub�po�zo�ru�ją�tor�tu�ro�wa�nie.

Me to da „na chwi lów kę”

Ktoś�z�fir�my�po�życz�ko�wej�dzwo�ni�z�pro�po�zy�cją�sko�rzy�sta�nia�z�uni�kal�nej
pro�mo�cji�uzy�ska�nia�po�życz�ki,�udzie�la�jąc�przy�tym�nie�praw�dzi�wych�in�for�-
ma�cji.�
Po�tem�oka�zu�je�się,�że�fir�ma�po�bra�ła�z�gó�ry�opła�tę�za�roz�pa�trze�nie�wnio�-
sku,�a�tak�na�praw�dę�nie�udzie�la�po�ży�czek.�
Po�da�ła� fał�szy�we� in�for�ma�cje� na� te�mat� kosz�tów� po�życz�ki,� za�wy�ża�jąc
po�szcze�gól�ne�opła�ty,�pro�wi�zje�i�opro�cen�to�wa�nie�po�to,�by�wy�łu�dzić�od�nie�-
świa�do�mych�se�nio�rów�jak�naj�wię�cej�pie�nię�dzy.
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Co zro bić,
gdy już zo sta łeś oszu ka ny przez nie uczci wą fir mę po życz ko wą?

Je�że�li�zo�sta�niesz�oszu�ka�ny,�pa�mię�taj,�by�jak�naj�szyb�ciej�zgło�sić�ta�kie
zda�rze�nie�or�ga�nom�ści�ga�nia.�Do�ty�czy�to�za�rów�no�wy�łu�dze�nia�pie�nię�dzy
przez�fik�cyj�ną�fir�mę,�jak�i�wy�łu�dze�nia�da�nych�oso�bo�wych,�co�jest�rów�nież
bar�dzo�nie�bez�piecz�ne.

Gdzie zgła szać oszu stwa in ter ne to we?

Rów�nież�na�Ko�mi�sa�ria�cie�Po�li�cji,�ale�je�śli�do�szło�do�kra�dzie�ży�da�nych
oso�bo�wych,�zgłoś�ten�fakt�jak�naj�szyb�ciej�w�swo�im�ban�ku,�aby�za�strzec
do�wód�oso�bi�sty�i�unik�nąć�wy�łu�dze�nia�kre�dy�tu�na�Two�je�na�zwi�sko.

Gdzie zgło sić nie uczci wą fir mę sto su ją cą nie do zwo lo ne prak ty ki?

Naj�le�piej�do�Urzę�du�Ochro�ny�Kon�ku�ren�cji�i�Kon�su�men�tów,�któ�ry�mo�że
na�ło�żyć�na�nie�rze�tel�ną�fir�mę�wy�so�ką�ka�rę�fi�nan�so�wą�za�sto�so�wa�nie�nie�do�-
zwo�lo�nych�prak�tyk�ryn�ko�wych�i�za�nie�sto�so�wa�nie�się�do�obo�wią�zu�ją�cych
prze�pi�sów.

In fo li nia kon su menc ka: 801 440 220.

Waż ne! Ni�gdy�nie�za�cią�gaj�po�ży�czek�ani�kre�dy�tów�na�cel,�któ�re�go�nie
je�steś�pe�wien!�Nie�po�stę�puj�lek�ko�myśl�nie,�prze�myśl�swo�ją�de�cy�zję.

Zgu bi łeś lub ukra dzio no Ci do ku men ty?
– co zro bić w przy pad ku utra ty do ku men tów?

Kra�dzież�al�bo�zgu�bie�nie�do�wo�du�oso�bi�ste�go,�pra�wa�jaz�dy�czy�pasz�por�-
tu�lub�kar�ty�płat�ni�czej�to�po�waż�ny�pro�blem,�któ�ry�mo�że�pro�wa�dzić�do�ce�-
lów�prze�stęp�czych�szcze�gól�nie�wy�łu�dze�nia�po�ży�czek�i�kre�dy�tów.

Je�że�li�do�ku�men�ty�zo�sta�ły� skra�dzio�ne� lub�za�gu�bio�ne�nie�za�leż�nie�od
przy�czy�ny,�za�re�aguj�jak�naj�szyb�ciej.�Pa�mię�taj,�czas�od�gry�wa�istot�ną�ro�lę.

1. Zgłoś�za�strze�że�nie�do�ku�men�tów�oso�bi�ście�w�swo�im�lub�do�wol�nym
ban�ku�nie�za�leż�nie�czy�po�sia�dasz�ra�chu�nek�ban�ko�wy�czy�nie.
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2. Powiadom�najbliższą�jednostkę�Policji�-�tylko�jeżeli�dokumenty�
zostały�utracone�w�wyniku�kradzieży.

3. Zawiadom�gminę�lub�placówkę�konsularną�w�celu�wyrobienia�
nowego�dokumentu.

Zagubiłeś�lub�skradziono�Ci�kartę�płatniczą.�Nie�ryzykuj�-�skorzystaj
z�wygodnego�systemu�„Zastrzegania�Kart�Płatniczych”.

Wystarczy jeden telefon, by zastrzec kartę nawet w kilku  bankach.
Zadzwoń pod numer 828 828 828,

a system połączy Cię z infolinią twojego banku.
Numer jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Pamiętaj! System�„Dokumenty�Zastrzeżone”�jak�i�System�„Zastrzegania
Kart”�chroni�osoby,�które�zastrzegły�swoje�dokumenty�przed�możliwością
ich�wykorzystania�dla�celów�przestępczych�-�prób�wyłudzeń.�Wystarczy
dokonać�zgłoszenia�w�jednym�banku!

Bądź również ostrożny w internecie! Gdy�nie�jesteś�pewny�jakiejś�strony,
nie�podawaj�żadnych�danych:�ani�osobowych�ani�adresowych.�Oszuści
tylko�czekają�na�Twój�zły�ruch,�abyś�wpadł�w�ich�pułapkę.

Pamiętaj:
• uważaj�na�reklamy�oferujące�szybki�zysk�bez�ryzyka,�podejrzane�maile
i�załączniki�od�nieznanych�osób,

• nie�przekazuj�swoich�danych�przez�telefon,�zwłaszcza�nieznanym�
rozmówcom,

• sprawdzaj,�czy�sposób�płatności�w�internecie�jest�bezpieczny,
• nie�wierz,�że�coś�wygrałeś,�jeśli�w�nic�nie�grałeś,
• dokładnie�sprawdzaj�adres�internetowy�zbiórki�charytatywnej�czy�
sklepu�–�jeśli�cokolwiek�wyda�ci�się�podejrzane,�nie�przekazuj�
pieniędzy,

• nie�daj�się�namówić�na�zakup�„cudownych”�suplementów�czy�
urządzeń�medycznych,

17



• rzetelny�sprzedawca�podaje�na�stronie�internetowej�dane�swojej�
firmy�–�jeśli�ich�tam�nie�ma,�nie�ufaj�mu,

• zawsze�powinieneś�mieć�czas�na�decyzję�-�jeśli�ktoś�każe�ci�ją�podjąć
natychmiast,�bo�okazja�się�nie�powtórzy,�najprawdopodobniej�chce�
cię�oszukać,

• Jeśli�podejrzewasz�oszustwo,�zgłoś�sprawę�policji.

6. Pochopne zakupy
W�sytuacji�gdy�otrzymałeś�zaproszenie�na�prezentację�np.�garnków,

materacy,� czy� pościeli� i� zdecydujesz� się� na� wzięcie� udziału� w� tejże
prezentacji�pamiętaj�żeby�zachować�daleko�posuniętą�ostrożność.

Na� tego� typu� pokazach� sprzedający� posiadający� perfekcyjnie
opanowaną�sztukę�manipulacji�próbują�sprzedać�towary�uczestnikom
prezentacji.�
Są�to�takie�same�towary�jakie�można�kupić�w�internecie.�Niestety�cena�na
pokazach�jest�zdecydowanie�zawyżona.�
Poza�tym�często�klienci,�którzy�zdecydowali�się�na�zakup�są�namawiani�na
zaciągnięcie� kredytu� mającego� na� celu� sfinansowanie� tego� zakupu,
co�dodatkowo�podnosi�finalną�cenę�towaru�o�kilkadziesiąt�procent.�

Przykład?
Jedna�z�osób�która�udała�się�na�pokaz�zakupiła�na�nim�materac,�kołdrę,

poduszki�za�cenę�4000,00�zł.�
W�internecie�identyczny�zestaw�można�było�kupić�za�ok�1000,00�zł.�
Dodatkowo�zaciągnęła�kredyt�(za�namową�sprzedawcy).�
Po�podliczeniu�wszystkich�rat�okazało�się,�że�za�zakupione�rzeczy�zapłaci
łącznie�ok.�8000,00�zł.�
Zatem�warto�się�zastanowić,�czy�w�ogóle�warto�brać�udział�w�tego�typu
pokazach.
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Je�że�li�jed�nak�po�szli�śmy�na�ta�ki�po�kaz,�ku�pi�li�śmy�ja�kiś�to�war�a�np.�na
dru�gi�dzień�do�tar�ło�do�nas�że�nie�chce�my�te�go�co�ku�pi�li�śmy�to�czy�ma�my
ja�kieś�wyj�ście�aby�sku�tecz�nie�wy�co�fać�się�z�do�ko�na�nych�za�ku�pów?
Oczy wi ście, że tak.

Je�że�li�ku�pi�li�śmy�to�war�ja�ko�kon�su�ment,�to�zgod�nie�z�art.�27�usta�wy
z�dnia�30�ma�ja�2014�r.�o�pra�wach�kon�su�men�ta:�"Kon�su�ment,�któ�ry�za�warł
umo�wę�na�od�le�głość�lub�po�za�lo�ka�lem�przed�się�bior�stwa,�mo�że�w�ter�mi�-
nie�14�dni�od�stą�pić�od�niej�bez�po�da�wa�nia�przy�czy�ny�i�bez�po�no�sze�nia
kosz�tów(...)."

Bar dzo waż ne jest�aby�nie�prze�oczyć�ter�mi�nu�14�dni.�Po�upły�wie�te�go
ter�mi�nu�pra�wo�od�stą�pie�nia�co�do�za�sa�dy�nie�bę�dzie�nam�już�przy�słu�gi�wać!

Jak�sku�tecz�nie�od�stą�pić�od�umo�wy?�To�bar�dzo�pro�ste.�Na�le�ży�wy�słać
do�przed�się�bior�cy�od�któ�re�go�ku�pi�li�śmy�to�war�oświad�cze�nie�o�od�stą�pie�-
niu�od�umo�wy.�Jest�to�bar�dzo�pro�ste�pi�smo.�Trze�ba�tyl�ko�pa�mię�tać,�że�mu�-
si�my�za�wrzeć�w�nim�kil�ka�pod�sta�wo�wych� in�for�ma�cji.�Mu�si�my�wska�zać
peł�ną�na�zwę�przed�się�bior�cy�(sprze�daw�cy),�je�go�ad�res,�na�sze�da�ne,�tj.�imię,
na�zwi�sko,�ad�res.

W�pi�śmie�trze�ba�na�pi�sać:
"Ja, ni żej pod pi sa ny (imię i na zwi sko, ad res) oświad czam,
iż od stę pu ję od umo wy sprze da ży z dnia . . . . . . . . . . . . . . .

nu mer umo wy . . . . . . . . . . . . . . . do ty czą cej sprze da ży
(wska zać co ku pi li śmy)."

Ta�kie�oświad�cze�nie�naj�le�piej�wy�słać�li�stem�po�le�co�nym�z�po�twier�dze�-
niem�od�bio�ru�(mu�si�my�mieć�do�wód�je�go�do�rę�cze�nia�w�przy�pad�ku�gdy�by�-
śmy�mu�sie�li�skie�ro�wać�spra�wę�do�są�du).

W�przy�pad�ku�od�stą�pie�nia�od�umo�wy�za�war�tej�na�od�le�głość�(lub�po�za
lo�ka�lem�przed�się�bior�stwa)�umo�wę�uwa�ża�się�za�nie�za�war�tą.�Wsku�tek�od�-
stą�pie�nia�od�umo�wy�za�rów�no�po�na�szej�stro�nie�jak�i�stro�nie�sprze�daw�cy
po�ja�wia�ją�do�dat�ko�we�obo�wiąz�ki.
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Przed�się�bior�ca�ma�obo�wią�zek�nie�zwłocz�nie,�nie�póź�niej�niż�w�ter�mi�nie
14�dni�od�dnia�otrzy�ma�nia�oświad�cze�nia�kon�su�men�ta�o�od�stą�pie�niu�od
umo�wy,�zwró�cić�kon�su�men�to�wi�wszyst�kie�do�ko�na�ne�przez�nie�go�płat�no�-
ści,�w�tym�kosz�ty�do�star�cze�nia�rze�czy.�
Przed�się�bior�ca�do�ko�nu�je�zwro�tu�płat�no�ści�przy�uży�ciu�ta�kie�go�sa�me�go
spo�so�bu�za�pła�ty,�ja�kie�go�użył�kon�su�ment,�chy�ba�że�kon�su�ment�wy�raź�nie
zgo�dził�się�na�in�ny�spo�sób�zwro�tu,�któ�ry�nie�wią�że�się�dla�nie�go�z�żad�ny�-
mi�kosz�ta�mi.�
Je�że�li�przed�się�bior�ca�nie�za�pro�po�no�wał,�że�sam�od�bie�rze�rzecz�od�kon�su�-
men�ta,�mo�że�wstrzy�mać�się�ze�zwro�tem�płat�no�ści�otrzy�ma�nych�od�kon�-
su�men�ta�do�chwi�li�otrzy�ma�nia�rze�czy�z�po�wro�tem�lub�do�star�cze�nia�przez
kon�su�men�ta�do�wo�du�jej�ode�sła�nia,�w�za�leż�no�ści�od�te�go,�któ�re�zda�rze�nie
na�stą�pi�wcze�śniej.

Co waż ne -�przed�się�bior�ca�ma�obo�wią�zek�zwró�cić�nie�tyl�ko�war�tość�od�-
da�wa�ne�go�to�wa�ru,�lecz�tak�że�koszt�zwią�za�ny�z�naj�tań�szym�spo�śród�za�war�-
tych�w�ofer�cie�sprze�daw�cy�spo�so�bów�je�go�do�star�cze�nia.�
Ozna�cza�to,�że�przed�się�bior�ca�nie�jest�zo�bo�wią�za�ny�do�zwro�tu�kon�su�men�-
to�wi�po�nie�sio�nych�przez�nie�go�do�dat�ko�wych�kosz�tów.�
Za�tem�je�że�li�by�ły�do�wy�bo�ru�ta�kie�opcje�do�sta�wy�to�wa�ru�jak:�od�biór�oso�-
bi�sty�0�zł,�list�po�le�co�ny�10�zł,�ku�rier�20�zł,�to�sprze�daw�ca�zwra�ca�kon�su�men�-
to�wi�koszt�w�wy�so�ko�ści�10�zł�(naj�tań�szy�z�za�pro�po�no�wa�nych�opcji).�
Nie�na�le�ży�tu�uwzględ�niać�od�bio�ru�oso�bi�ste�go,�gdyż�nie�jest�to�spo�sób
do�star�cze�nia�rze�czy.

Na�to�miast�my,�tj.�kon�su�men�ci�ma�my�obo�wią�zek�zwró�cić�rzecz�przed�-
się�bior�cy�lub�prze�ka�zać�ją�oso�bie�upo�waż�nio�nej�przez�przed�się�bior�cę�do
od�bio�ru�nie�zwłocz�nie,�jed�nak�nie�póź�niej�niż�14�dni�od�dnia,�w�któ�rym�od�-
stą�pił�od�umo�wy,�chy�ba�że�przed�się�bior�ca�za�pro�po�no�wał,�że�sam�od�bie�-
rze�rzecz.�
Na�le�ży�pa�mię�tać,�że�do�za�cho�wa�nia�ter�mi�nu�wy�star�czy�ode�sła�nie�rze�czy
przed�je�go�upły�wem.

Istot ne jest tak�że�to,�że�w�sy�tu�acji�gdy�pod�pi�sa�li�śmy�tak�że�umo�wę�po�-
życz�ki,�któ�ra�mia�ła�sfi�nan�so�wać�za�kup�rze�czy,�to�zgod�nie�z�art.�37�usta�wy
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o� prawach� konsumenta:�W� chwili� odstąpienia� przez� konsumenta� od
umowy� zawartej� na� odległość� lub� poza� lokalem� przedsiębiorstwa
wygasają�powiązane�z�nią�umowy�dodatkowe�zawarte�przez�konsumenta,
jeżeli�na�ich�podstawie�świadczenie�jest�spełniane�przez�przedsiębiorcę
lub�osobę�trzecią�na�podstawie�porozumienia�z�przedsiębiorcą.�
Jeżeli�umowa�dodatkowa�została�zawarta�z�osobą�trzecią,�przedsiębiorca
informuje�tę�osobę�o�odstąpieniu�przez�konsumenta�od�umowy.

Idziesz�na�pokaz
PAMIĘTAJ

⇒ UWAŻNIE�CZYTAJ�ZAPROSZENIA.
NIE�DAJ�SIĘ�ZWIEŚĆ,�ŻE�CHODZI�TYLKO
O�BEZPŁATNE�BADANIA.

⇒ NIE�PODEJMUJ�SZYBKO�I�POCHOPNIE�DECYZJI.

⇒ UWAŻAJ�PRZY�PŁATNOŚCI�NA�RATY.�
DOKŁADNIE�PRZECZYTAJ�UMOWĘ�I�ZAŁĄCZNIKI.

⇒ DOMAGAJ�SIĘ�DOKUMENTÓW.

⇒ W�CIĄGU�14�DNI�MOŻESZ�ODSTĄPIĆ�OD�UMOWY.

⇒ WADLIWY�PRODUKT�MOŻESZ�REKLAMOWAĆ.
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