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1. Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
nieodpłatna mediacja
Częstownaszymcodziennymżyciupotrzebujemypomocyprawnej,
szukamyodpowiedzinanurtującenaspytaniaprawnicze,nierozumiemy
treścidokumentów.Nierzadkoteżjesteśmywzawiłychiskomplikowanychsytuacjachżyciowych,którenajczęściejwiążąsięzobowiązkiem
posiadania wiedzy prawniczej lub dokonania konkretnych czynności
prawnych.Sprawytakiejaknp.długi,alimenty,dziedziczenie,problemy
mieszkaniowe, reklamacje, zawiłe relacje rodzinne, załatwianie spraw
w urzędzie czy egzekucje komornicze mogą dotyczyć każdego z nas.
Nieodpłatnapomocprawna,nieodpłatneporadnictwoobywatelskieoraz
nieodpłatnamediacjawychodzinaprzeciwwyżejwymienionympotrzebom.Nieodpłatnapomocjestpoto,bysłużyćdobrąradą,profesjonalną
informacjąorazpomocąwrozwiązywaniukonfliktów.
Sprawdźmyterazróżnicępomiędzynieodpłatnąpomocąprawną,
nieodpłatnymporadnictwemobywatelskimoraznieodpłatnąmediacją.

NIEODPŁATNAPOMOCPRAWNA
Nieodpłatnapomocprawnaświadczonajestprzezprawników,adwokatów,radcówprawnych,którzypoinformująCięoobowiązującymstanie prawnym, o uprawnieniach i obowiązkach, które ciążą na Tobie
wsprawie.WskażąTobiemożliwesposobyrozwiązaniaproblemuprawnego.Pomogąsporządzićprojektpisma,wtymrównieżpismaozwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
wpostępowaniusądowym.

NIEODPŁATNEPORADNICT WOOBYWATELSKIE
Nieodpłatneporadnictwoobywatelskieświadczonejestprzezdoradców obywatelskich, którzy pomogą Ci poprzez udzielenie informacji
oTwoichobowiązkachiprawach,będąwspieraćCięwsamodzielnym
rozwiązywaniuproblemów,pomogąCisporządzićplandziałaniaiwspomogąjegorealizację.
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DoradcazaproponujedziałaniaindywidualniedostosowanedoTwojej
sytuacji. Udzieli ważnych dla Ciebie informacji zwłaszcza w sprawach
dotyczącychzadłużenia,sprawachmieszkaniowychisprawachzzakresu
zabezpieczeniaspołecznego.

NIEODPŁATNAMEDIACJA
Nieodpłatnamediacjaświadczonajestprzezmediatorów,któr ych
celemjestprzeprowadzeniemediacjimiędzyTobą,ainnąosobą,zktórą
pozostajesz w sporze. Jest to dobrowolny proces, w któr ym mediator
(osobabezstronna)zazgodąinawniosekstron,pomagawrozwiązania
konfliktumiędzystronamibezkoniecznościwchodzenianadrogęsądową.
Jeżeli widzisz szanse na rozwiązanie konfliktu w sposób ugodowy mediacjabędziebardzodobrymwyjściem!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATEJ POMOCY?
Znieodpłatnejpomocymożeskorzystaćkażdaosoba,któraznajduje
sięwsytuacjiuniemożliwiającejponiesieniekosztówodpłatnejpomocy
prawnejiwzwiązkuztym-złożystosowneoświadczeniewpunkcienieodpłatnejpomocyprawnej,nieodpłatnegoporadnictwaobywatelskiego
bądźnieodpłatnejmediacji.Niemusiszprzynosićżadnychdokumentów
potwierdzającychTwojąaktualnąsytuacjęfinansową-wystarczy,żezłożyszoświadczenie.
Znieodpłatnejpomocymożeskorzystaćtakżeosobafizyczna,która
prowadzijednoosobowądziałalnośćgospodarczą(samozatrudnienie),
któraniezatrudniainiezatrudniałainnychosóbprzezostatnirok.
Dlaosóbsamozatrudnionych-nieodpłatnapomocmacharakterpomocydeminimis.
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W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ PORADĘ ?
Toproste!
Wystarczy, że zarejestrujesz się na wiz ytę telefonicznie na numer
podanyprzezstarostwopowiatowe,urządmiastabądźgminy.Urzędnik
poinformuję Cię o miejscu oraz terminie porady. Następnie po prostu
przyjdź na umówione spotkanie w ramach nieodpłatnej pomocy.
Niezapomnijwziąćzesobąważnychdokumentów,któredotycząsprawy
(oczywiścieoiletakiemasz).
Pamiętaj,żewkażdympowieciedziałająprzynajmniejdwapunkty,
wktórychmożeszotrzymaćnieodpłatnąpomoc!Informacjeonichznajdzieszwstarostwiepowiatowym,urzędziemiasta,urzędziegminy,nastronach internetowych starostwa, urzędu gminy lub miasta, na stronach
internetowychonieodpłatnejpomocyprawnejinieodpłatnymporadnictwie obywatelskim. Co ważne, w całej Polsce funkcjonuje około 1500
punktów,wktórychnieobowiązujerejonizacja.
Jeżelijesteśosobą,któraposiadatrudnościwporuszaniulubkomunikowaniu-możeszpoprosićoporadęwodpowiednimdlaCiebiemiejscu(równieżwTwoimdomu)orazowsparcietłumaczajęzykamigowego.
Niejestproblememuzyskanieporadywszczególnejformie-np.telefonicznej,bądźprzezkomunikatorinternetowy.

JAKIE INFORMACJE / DOKUMENTY
NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED PORADĄ?
• Dowódosobisty,paszportbądźinnydokumentstwierdzający
Twojątożsamość-będzieonpotrzebnydowypełnienia
oświadczeniaoTwojejsytuacjiuniemożliwiającejponiesienie
kosztówodpłatnejpomocy-numerPESEL.
• Jaknajwięcejdokumentów,któredotycząTwojejsprawy.
Bądźdobrzeprzygotowanyipoprostuopowiedzdoradcy
oswojejsytuacjibazującnaprzedłożonychdokumentach.
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• Dlaosóbfizycznychprowadzącychdziałalnośćgospodarczą
(samozatrudnionych)-niezbędnebędzie,abyśprzygotował
zaświadczeniaopomocydeminimisorazpomocydeminimis
wrolnictwielubrybołówstwie,otrzymanejwroku,wktórym
ubiegaszsięonieodpłatnąpomocprawnąorazotrzymanej
wciągu2poprzedzającychjąlatpodatkowych,bądź
oświadczeniaowielkościtejpomocyotrzymanejwtym
okresie,albooświadczeniaonieotrzymaniutakiejpomocy
wtymokresie.

ILE BĘDĘ CZEKAŁ NA PORADĘ?
Tozależyodliczbyosób,którezgłaszająsiędopunktunieodpłatnej
pomocy.Okolejnościudzielaniapomocydecydujekolejnośćzgłoszeń.
Zazwyczajnieczekasiędługo-częstojestmożliwośćuzyskanianieodpłatnejporadynawettegosamegodnia.Wraziepilnejpotrzebyuzyskaniabezzwłocznejpomocy-niebójsięzadzwonićdorejestracjiipoprosić
ojaknajszybszytermin!

CZY POMOC PRAWNA JEST DARMOWA?
Tak!Usługinieodpłatnejpomocyprawnej,nieodpłatnegoporadnictwaobywatelskiegooraznieodpłatnejmediacjisąwcałościbezpłatne.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO W CZASACH COVID-19
Wczasiepandemii,nieodpłatnapomocprawna,nieodpłatneporadnictwo obywatelskie oraz mediacje najczęściej udzielane są w formie
telefonicznej bądź za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
pocztye-mail.Niemapotrzebyskładaćoświadczeniaotym,żeaktualnie
niejestsięwstanieponieśćkosztówodpłatnejpomocyprawnej.
Abywięcejinformacji,zapraszamydokontaktu
podnumeremtelefonu:791 530 803
lubmailowo:ztn@ztn.com.pl
Podstawaprawna-Ustawazdnia5sierpnia2015r.onieodpłatnejpomocyprawnej,
nieodpłatnymporadnictwieobywatelskimorazedukacjiprawnej
(t.j.Dz.U.z2019r.poz.294iz2020r.poz.875)
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2. Prawa pacjenta
I. Prawa pacjenta
wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1.
2.

3.

4.

art. 68
Każdymaprawodoochronyzdrowia.
Obywatelom,niezależnieodichsytuacjimaterialnej,władze
publicznezapewniająrównydostępdoświadczeńopieki
zdrowotnejfinansowanejześrodkówpublicznych.
Warunkiizakresudzielaniaświadczeńokreślaustawa.
Władzepublicznesąobowiązanedozapewnieniaszczególnejopieki
zdrowotnejdzieciom,kobietomciężarnym,osobom
niepełnosprawnymiosobomwpodeszłymwieku.
Władzepublicznesąobowiązanedozwalczaniachoróbepidemicznych
izapobieganianegatywnymdlazdrowiaskutkom
degradacjiśrodowiska.

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
- odpowiadającychwymaganiomaktualnejwiedzymedycznejoraz
udzielanychznależytąstarannościąorazzgodniezzasadamietyki
zawodowej,
- udzielanychwpomieszczeniachiprzyużyciuurządzeńspełniających
obowiązującewymaganiafachoweisanitarne,
- udzielanychnatychmiastwprzypadkuzagrożeniazdrowialubżycia,
- prawodozasięgnięciaopiniiinnegolekarza(pielęgniarki,położnej)
lubzwołaniakonsylium.
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• Prawo pacjenta do informacji
- oswoimstaniezdrowia,orozpoznaniu,proponowanych
imożliwychmetodachdiagnostycznychileczniczych
orazdającychsięprzewidziećnastępstwachichzastosowania
lubzaniechania,atakżeowynikachleczeniairokowaniu,
- którazostanieprzekazanaosobie(osobom)przezpacjenta
upoważnionej(upoważnionym).
• Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
- osobywykonującezawódmedycznymająobowiązekzachować
wtajemnicywszelkiezwiązanezpacjenteminformacje(wtym
ojegostaniezdrowia),któreuzyskaływzwiązkuzwykonywaniem
zawodu.
• Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
- pouzyskaniuodlekarzawszystkichinformacjiostaniezdrowia
iproponowanymleczeniu,pacjentmaprawodowyrażeniazgody
naudzielenieokreślonychświadczeńzdrowotnychlubodmowy
takiejzgody,
- zgodęwyrażasięwformiepisemnejwprzypadkuzabiegu
operacyjnegoalbozastosowaniametodyleczenialubdiagnostyki
stwarzającychpodwyższoneryzyko.
Wkażdejinnejsytuacjizgodęlubsprzeciwpacjentmożewyrazić
ustnie.
• Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych
- pacjentmaprawo,byprzyudzielaniuświadczeńzdrowotnych
towarzyszyłamuosobabliska,
- pacjentmaprawodoświadczeńzdrowotnychzapewniających
łagodzeniebóluiinnychcierpień.
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• Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
- pacjentmaprawodostępudoswojejdokumentacjimedycznej,
tj.dokumentówdotyczącychjegostanuzdrowiaiudzielonych
świadczeńzdrowotnych.
Podmiotudzielającyświadczeńzdrowotnychmaobowiązek
udostępnieniadokumentacjimedycznejrównieżosobie
przezpacjentaupoważnionej.
• Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarza
- gdypacjentniezgadzasięztreściąorzeczenialubopiniilekarskiej,
apostępowanieodwoławczewodniesieniudoopiniiluborzeczenia
niejesturegulowanewodrębnychprzepisachprawa,możewnieść
sprzeciwdoKomisjiLekarskiejdziałającejprzyRzecznikuPraw
Pacjenta.
Sprzeciwnależywnieśćwterminie30dnioddniawydania
opiniialboorzeczeniaprzezlekarzaorzekającego.
• Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
- pacjentmaprawodokontaktuosobistego,telefonicznegolub
korespondencyjnegozinnymiosobami,
- pacjentmaprawodododatkowejopiekipielęgnacyjnej,tj.opieki,
któraniepoleganaudzielaniuświadczeńzdrowotnych.
Prawotodajemożliwośćm.in.towarzyszeniapacjentceprzy
porodzieczyprzebywaniarodzicówzdzieckiempodczasjego
hospitalizacji.
• Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
- pacjentmaprawodoopiekiduszpasterskiej.
Wsytuacjipogorszeniasięstanuzdrowialubzagrożeniażycia
podmiotyleczniczemająobowiązekumożliwićkontaktz
duchownymwłaściwymdlawyznaniapacjenta.
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• Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie
- szpitalorazkażdyinnypodmiotudzielającystacjonarnych
icałodobowychświadczeńzdrowotnychmaobowiązekzapewnić
pacjentowibezpłatneprzechowywanierzeczywartościowych
wdepozycie.

3. Praca na emeryturze
Osiągnięciewiekuemerytalnegoiprzejścienaemeryturzeniezawsze
oznaczaostatecznykoniecaktywnościzawodowej.Częstokroć„świeżo
upieczeni”emerycizastanawiająsięczypodczaspobieraniaświadczenia
emerytalnegomogąpodjąćpracęzarobkowąijakiekonsekwencjeztym
sięwiążą,wszaksłyszeli,żepodjęciepracywiążesięzutratączęściemerytur ywypłacanejzZUS.Zjednejstronyniechcielibyutracićdochodu
zemerytury,zdrugiejzaśzdrowiepozwalaimnapodjęciepracy,może
niewpełnymwymiarzealenaczęśćetatu,bywypełnićsobieczasijednocześniedorobićdoczęstoniskiegoświadczeniaemerytalnego.
Czytomożliwe?Zobaczmy.
Prawodoemeryturynabywasiępoosiągnięciutzw.wiekuemerytalnego,którydlakobietwynosi60latadlamężczyzn65lat.Jeślipracownik
poosiągnięciuwiekuemerytalnegoprzejdzienaemeryturęniemusisię
martwić,żepoosiągnięciujakiegośproguprzychoduczydochoduZUS
zawiesiwypłatęświadczenialubzmniejszykwotęwypłacanejemerytury.
Tuniemalimitu.Limitosiąganychdochodówwprzypadkupodjęcia
pracynaemeryturzenieobowiązujetakżewprzypadkuosóbmających
prawodoemer ytur yczęściowej,prawodorentyinwalidywojennego,
ztytułupobytuwobozieiwmiejscachodosobnienialubrentyrodzinnej
potychinwalidach,prawodorentyinwalidywojskowegowzwiązkuze
służbąwojskowąlubrentyrodzinnejpożołnierzu,któregośmierćma
związekzesłużbąwojskową.
Osoby,októrychmowapowyżejniemusząinformowaćZUS
oosiąganychdochodach.
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Kto zatem powinien mieć na uwadze wysokość swoich dochodów
osiąganych z tytułu podjęcia pracy?
Osoby,któreprzeszłynaemeryturęwcześniejsząorazosobynarencie.
Wichprzypadkuobowiązująbowiemlimitykwotjakiemogązarobićbez
ryzykaobniżeniaczywręczzawieszeniaświadczeniaemerytalnego.
Zgodniezustawąz17grudnia1998r.oemeryturachirentachzFunduszuUbezpieczeńSpołecznych,wysokośćprzysługującejemer ytur ylub
rentymożeuleczmniejszeniulubprawodotychświadczeńzawieszeniu
wprzypadkuosiąganiaprzezświadczeniobiorcęprzychoduwpływającegonauprawnieniaemerytalno-rentowepowyżejokreślonejkwotyprogowej.
Oznaczato,żelimityzarobkówwiążąsięzwysokościąprzeciętnegomiesięcznegowynagrodzenia,któraogłaszanajestzakwartałkalendarzowy
przezPrezesaGłównegoUrzęduStatystycznego.
Wartopamiętać,żekwotalimitu,októrymmowapowyżejzmieniasię
cokwartałaemerytlubrencistapracującynawcześniejszejemeryturze
lubrenciemusitelimityśledzićbyuniknąćichprzekroczenia.
Wartoteżpamiętać,żenato,czyZUSzawiesilubzmniejszyświadczenie,mawpływprzychódzdziałalności,odktórejsąobowiązkoweskładki
naubezpieczeniaspołecznenp.zumowyopracę,umowyzlecenia,umowyagencyjnejczyumowyodziełozawartejzwłasnympracodawcą.

4. Przekazywanie swojego majątku
Sposobównaprzekazaniemajątku,którysięzgromadziłoprzezcałe
życiejestconajmniejkilka.Niektóreznichmogąodnieśćskutekodrazu,
zażyciaosobydysponującejswoimmajątkiem.
Prawodajerównieżmożliwośćrozdysponowaniaswoimmajątkiemza
życia,alezeskutkiemdopieropośmierciwłaścicielamajątku.
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Najbardziejznanymsposobemprzekazaniamajątkujestumowa darowizny. Wbrewintuicyjnemurozumieniupojęciadarowiznymaonacharakterumowy,pomimoiżkorzyśćosiągatylkojednastrona.Wynikatoz
tego,żeobdarowanymusiwyrazićzgodęnaprzyjęciedarowizny,choćby
ztegopowodu,żetojegomożeobciążaćewentualnypodatekodarowizn.
Jaktozostałojużzasygnalizowane,umowadarowiznymacharakternieodpłatny.Darczyńcabezpłatnieprzekazujeswójmajątekobdarowanemu,
nieotrzymującniczegowzamian.Jeżeliwskładprzekazywanegomajątkuwchodzinieruchomość,np.działkagruntulublokalmieszkalny,skuteczność darowizny uzależniona jest od zachowania formy aktu
notarialnegoumowy.
Jeżelinatomiastmajątekmawyłączniecharakterruchomy,toniezachowanie formy aktu notarialnego nie musi podważać ważności umowy.
Wtakiejsytuacjiniezbędnejestjednakwydanieobdarowanemucałego
darowanegomajątku.Wwyjątkowychprzypadkachdarowiznamożezostaćodwołanaprzezdarczyńcę.Dotyczytotakżedarowiznyjużwykonanej.Przyczynąodwołaniadarowiznymożebyćjednakwyłącznierażąca
niewdzięcznośćobdarowanegowzględemdarczyńcy.
Odwołaniedarowiznynastępujepoprzezzłożenieoświadczeniaobdarowanemunapiśmie.Oświadczenietakiemusidotrzećdoobdarowanego przed upływem roku od dnia, w któr ym darczyńca dowiedział się
oniewdzięcznościobdarowanego.Darowiznaniemożebyćjednakodwołana,jeżelidarczyńcaprzebaczyłowąniewdzięcznośćobdarowanemu.
Sądydopuszczajątakżemożliwośćrozwiązaniaumowydarowiznynaskutekporozumieniastronoraznamocyorzeczeniasądu.Wtymostatnim
przypadku,będzietomożliwe,jeżelisąduzna,żezpowodunadzwyczajnejzmianystosunkówprzekazaniemajątkuprzezdarczyńcębyłobypołączoneznadmiernymitrudnościamilubgroziłobymurażącąstratą.
Zyskującymcorazwiększąpopularnośćsposobemprzekazaniamajątkuinnejosobiejestumowa o dożywocie.Jejzastosowanienieobejmujejednakcałegomajątku,leczograniczasięjedyniedonieruchomości.
Jejistotapoleganaprzeniesieniuwłasnościnieruchomościwzamianza
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zapewnieniedotychczasowemuwłaścicielowi(zbywcy)doż ywotniego
utrzymania.
Skutecznośćumowyodożywociemożnatakżerozciągnąćnaosobębliskązbywcynieruchomości.Świadczenia,doktórychbędzieuprawniony
zbywcapowinnyzostaćszczegółowookreślonewumowie.
Jeżeliumowaniezawierategorodzajupostanowieńnabywcanieruchomościpowinienprzyjąćzbywcęjakodomownika,dostarczaćmuwyżywienia,ubrania,mieszkania,światłaiopału,zapewnićmuodpowiednią
pomocipielęgnowaniewchorobieorazsprawićmuwłasnymkosztem
pogrzebodpowiadającymiejscowymzwyczajom.Umowaodożywocie
będzieskutecznawyłączniewprzypadkuzachowaniaformyaktunotarialnegoumowy.
Bardzoważnymjest,żeprawodożywociaobciążanieruchomość.Oznaczato,żepóźniejszeprzeniesieniewłasnościnieruchomościnaosobętrzecią nie pozbawia zbywcy prawa do otrzymywania świadczeń
przewidzianychwumowie.Wtakiejsytuacjimożeontakżeżądaćzamianyprawadożywocianadożywotniąrentę.
Prawodożywociajestniezbywalneiprzysługujewyłącznieosobiewskazanejwumowieodożywocie.
Niemanatomiastmożliwościprzeniesieniagonainnąosobę.Jeżelizjakichkolwiekpowodówmiędzyzbywcąanabywcąnieruchomościwytworzą się takie stosunki, które uniemożliwiają dalszą ich bezpośrednią
styczność,sądmożezmienićwszystkielubniektóreuprawnieniaobjęte
treściąprawadoż ywocianadoż ywotniąrentęodpowiadającąwartości
tychuprawnień.
Wwyjątkowychzaśprzypadkachmożliwejestteżrozwiązanieumowy
przezsąd.
Możliwejesttakżerozporządzeniemajątkiemnawypadekśmierci.Wtedyskutekwpostaciprzeniesieniamajątkunastąpipośmiercirozporządzającego.
Służytemuprzedewszystkimtestament.Oczywiściemożnapowiedzieć,
żebeztestamentutakżedojdziedoprzeniesieniamajątkunainneosoby,
niemniejsporządzenietestamentudajespadkodawcymożliwośćwyboru
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osoby,doktórejtrafijegomajątekpojegośmierci.Niemusitobyćnatomiastosobanajbliższa.Braktestamentuspowodujezaś,żemajątekspadkobiercy przejdzie na ściśle określone osoby wskazane w przepisach
spośródosóbnajbliższych.
Sporządzenietestamentudajemożliwośćnietylkozmianykręguosób
uprawnionych do majątku spadkodawcy, lecz także bez takiej zmiany
możliwośćokreśleniawielkościudziałówspadkobiercówwnabywanym
majątkuspadkodawcy.
Wbrakutestamentuipowołaniudospadkukilkuosóbudziałykażdego
znichbędąrówne.Wtestamencienatomiastspadkodawcamożeprzewidziećnaprzykład,żeudziałjednegospadkobiercybędziewynosił60%,
drugiego30%,atrzeciegotylko10%.
Ważnejest,iżtestamentmożnasporządzićwyłączniewewłasnymimieniu.Przepisywykluczająmożliwośćsporządzeniatestamentuprzezpełnomocnika.
Najczęstszymi formami testamentu jest testament własnoręczny oraz
testamentnotarialny.Pierwszyznichcechujesiętym,żejestwcałościnapisanypismemręcznym,musibyćpodpisanyiopatrzonydatą.Testament
notarialnyzkoleisporządzanyjestprzednotariuszem,codajewiększą
gwarancjęjegoskuteczności,albowiemnotariuszniemożedopuścićdo
sporządzeniatestamentuwformieaktunotarialnegoprzezosobęniebędącąwstaniesamodzielniewyrazićswojejwoli.
Innymsposobemprzekazaniamajątkunawypadekśmiercijestuczynieniezapisuzwykłegolubzapisuwindykacyjnego.
Wprzeciwieństwiejednakdotestamentuipowołaniaokreślonychosób
docałościspadkuistotazapisusprowadzasiędokonkretnychprzedmiotówwchodzącychwskładmajątkuosobydokonującejtakiegozapisu.
Może to dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych.
Obatypyzapisówdokonywanesąwtestamencie.
Istniejąpomiędzynimijednakdwiekluczoweróżnice.Pierwszapolegana
tym,iżwprzypadkuzapisuzwykłegoosobauprawnionadojegootrzymaniamożeżądaćjegowykonaniapoogłoszeniutestamentu.Wprzypadkuzaśzapisuwindykacyjnegonabycieokreślonejrzeczyprzezosobę
uprawnionąnastępujejużzchwiląśmiercispadkodawcy.
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Drugazróżnicdotyczysposobuustanowieniazapisów.Zapiszwykłymoże
sięznaleźćwkażdymtestamencie,bezwzględunajegoformę.Natomiast
zapiswindykacyjny,zuwaginaswojedalejidąceskutki,możebyćzawarty
wyłączniewtestamenciesporządzonymwformieaktunotarialnego.

5. Metody oszustw
Wyłudzaniepieniędzyodseniorówniestetynietracinapopularności.
Najczęściejoszustwaopierająsięokontakttelefoniczny,kiedyseniorzy
namawiani są do przekazania albo pozostawienia w jakimś miejscu
gotówkilubkosztowności.
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,którechętnienawiązująkontaktyzobcymi.
Niezdającsobiesprawyzzagrożenia,bezproblemuwpuszczająoszustów
doswoichdomów,wskazującmiejsceprzechowywaniagotówki.Oszuści,
korzystając z chwili nieuwagi, kradną oszczędności i inne cenne
przedmioty,znajdującesięwmieszkaniu.
Oszuści,podającsięzapolicję,rodzinę,pracownikówZUS-u,opieki
społecznej, poczty bez problemu wchodzą do domu, swoją wizytę
tłumaczą koniecznością uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia korzyści
majątkowejlubzachęcajądowsparciazbiórkinaszczytnyceliostatecznie
dochodzidowyłudzenia.
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
opłatnakontaprywatnychprzedsiębiorstw.
Jakimimetodaminajczęściejposługująsięprzestępcy
icozrobićwprzypadkupróbywyłudzenia?
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Metoda „na wnuczka”
Ktośdzwoniipodajesięzakrewnegoczyprzyjacielarodziny,mówi,
żejestnp.wnuczkąlubsynemiprosionatychmiastowąpomocfinansowąpodpozoremwyjątkowejokazjizarobieniapieniędzy,lubwzwiązku
znagłymnieszczęściemnp.wypadkiem,chorobączyporwaniem.
Naciągaczprowadzirozmowęwtakisposób,byprzekonaćSeniora,
żefaktyczniejestosobązjegorodziny.Sytuacja,którąopisujewymaga
natychmiastowejreakcjizestronyseniora.
Oszustnamawiadoprzygotowaniagotówkidoodbioruwmieszkaniu
senioralubdokonaniaprzelewubankowego,anawetzdarzasię,żeoszust
wprzypadku,gdyseniornieposiadagotówki,namawiadowypłatypieniędzyzbankulubdowzięciapożyczki,anawetkredytu.
Seniorniezdającsobiesprawyzzagrożenia,wierząc,żepomagakomuś
bliskiemuwpotrzebie,ostateczniedajesięokraść.

Metoda „na policjanta”
Dzwonitelefon,ktośprzedstawiasięzapolicjantazwydziałukryminalnego,podajeimię,nazwisko,stopieńsłużbowyiinformuję,żegrupaprzestępcza próbuje od seniora wyłudzić pieniądze np. z rachunku
bankowego.Prosiowspółpracęiradzibydoczasuwyjaśnieniasprawy
przekazać oszczędności do policyjnego depoz ytu lub przygotować
gotówkędoprowokacjioszustów.
Fałszywy policjant prosi o sprawdzenie jego tożsamości poprzez
numeralarmowypolicji997.Dopołączenianiedochodzi,gdyżfałszywy
policjant nie rozłącza się. Oszust przekazuje słuchawkę innej osobie,
którapotwierdzaseniorowi,żerozmawiazpolicjantem.
Po krótkim czasie w mieszkaniu seniora zjawia się fałszywy policjant,
któr yzabieraoszczędnościdopolicyjnegodepoz ytu.Zdarzasiętakże,
namawiadozaciągnięciapożyczkilubkredytu.
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Co zrobić,
gdy otrzymasz taki telefon i ktoś poprosi Cię o pieniądze?
Bądźpewien,żedzwonioszustpodającysięzakrewnego.
Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości z kim rozmawiałeś
skontaktuj się z najbliższą rodziną lub policją
dzwoniąc pod numer 112.
ZgłoszeniemożeuchronićCięprzedwyłudzeniem,pomócpolicjiwwykryciusprawcyiodzyskaniugotówki.
Oszustwo,popełnionemetodąna„policjanta”lub„wnuczka”,toprzestępstwookreślonewart.286§1kodeksukarnego:
„Kto,wceluosiągnięciakorzyścimajątkowej,doprowadzainnąosobę
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocąwprowadzeniajejwbłądalbowyzyskaniabłędulubniezdolnościdonależytegopojmowaniaprzedsiębranegodziałania,podlegakarze
pozbawieniawolnościod6miesięcydolat8.”
Pamiętaj!
Policjanigdynienamawiadoprzekazywaniapieniędzyosobomobcymczypolicjantom.
Bądźzawszerozważny,czujnyinieufny,gdyżoszuściczęstostosująszantażemocjonalny,płacząibłagająopomoclubpozorujątorturowanie.

Metoda „na chwilówkę”
Ktośzfirmypożyczkowejdzwonizpropozycjąskorzystaniazunikalnej
promocjiuzyskaniapożyczki,udzielającprzytymnieprawdziwychinformacji.
Potemokazujesię,żefirmapobrałazgóryopłatęzarozpatrzeniewniosku,ataknaprawdęnieudzielapożyczek.
Podała fałszywe informacje na temat kosztów poż yczki, zawyżając
poszczególneopłaty,prowizjeioprocentowaniepoto,bywyłudzićodnieświadomychseniorówjaknajwięcejpieniędzy.
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Co zrobić,
gdy już zostałeś oszukany przez nieuczciwą firmę pożyczkową?
Jeżelizostanieszoszukany,pamiętaj,byjaknajszybciejzgłosićtakie
zdarzenieorganomścigania.Dotyczytozarównowyłudzeniapieniędzy
przezfikcyjnąfirmę,jakiwyłudzeniadanychosobowych,cojestrównież
bardzoniebezpieczne.
Gdzie zgłaszać oszustwa internetowe?
RównieżnaKomisariaciePolicji,alejeślidoszłodokradzieżydanych
osobowych,zgłośtenfaktjaknajszybciejwswoimbanku,abyzastrzec
dowódosobistyiuniknąćwyłudzeniakredytunaTwojenazwisko.
Gdzie zgłosić nieuczciwą firmę stosującą niedozwolone praktyki?
NajlepiejdoUrzęduOchronyKonkurencjiiKonsumentów,którymoże
nałożyćnanierzetelnąfirmęwysokąkaręfinansowązastosowanieniedozwolonychpraktykrynkowychizaniestosowaniesiędoobowiązujących
przepisów.
Infolinia konsumencka: 801 440 220.
Ważne! Nigdyniezaciągajpożyczekanikredytównacel,któregonie
jesteśpewien!Niepostępujlekkomyślnie,przemyślswojądecyzję.
Zgubiłeś lub ukradziono Ci dokumenty?
– co zrobić w przypadku utraty dokumentów?
Kradzieżalbozgubieniedowoduosobistego,prawajazdyczypaszportulubkartypłatniczejtopoważnyproblem,którymożeprowadzićdocelówprzestępczychszczególniewyłudzeniapożyczekikredytów.
Jeżeli dokumenty zostały skradzione lub zagubione niezależnie od
przyczyny,zareagujjaknajszybciej.Pamiętaj,czasodgrywaistotnąrolę.
1. Zgłośzastrzeżeniedokumentówosobiściewswoimlubdowolnym
bankuniezależnieczyposiadaszrachunekbankowyczynie.
16

2. PowiadomnajbliższąjednostkęPolicji-tylkojeżelidokumenty
zostałyutraconewwynikukradzieży.
3. Zawiadomgminęlubplacówkękonsularnąwceluwyrobienia
nowegodokumentu.
ZagubiłeślubskradzionoCikartępłatniczą.Nieryzykuj-skorzystaj
zwygodnegosystemu„ZastrzeganiaKartPłatniczych”.
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„DokumentyZastrzeżone”jakiSystem„Zastrzegania
Kart”chroniosoby,którezastrzegłyswojedokumentyprzedmożliwością
ichwykorzystaniadlacelówprzestępczych-próbwyłudzeń.Wystarczy
dokonaćzgłoszeniawjednymbanku!
Bądź również ostrożny w internecie! Gdyniejesteśpewnyjakiejśstrony,
niepodawajżadnychdanych:aniosobowychaniadresowych.Oszuści
tylkoczekająnaTwójzłyruch,abyśwpadłwichpułapkę.
Pamiętaj:
• uważajnareklamyoferująceszybkizyskbezryzyka,podejrzanemaile
izałącznikiodnieznanychosób,
• nieprzekazujswoichdanychprzeztelefon,zwłaszczanieznanym
rozmówcom,
• sprawdzaj,czysposóbpłatnościwinterneciejestbezpieczny,
• niewierz,żecośwygrałeś,jeśliwnicniegrałeś,
• dokładniesprawdzajadresinternetowyzbiórkicharytatywnejczy
sklepu–jeślicokolwiekwydacisiępodejrzane,nieprzekazuj
pieniędzy,
• niedajsięnamówićnazakup„cudownych”suplementówczy
urządzeńmedycznych,
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• rzetelnysprzedawcapodajenastronieinternetowejdaneswojej
firmy–jeśliichtamniema,nieufajmu,
• zawszepowinieneśmiećczasnadecyzję-jeśliktośkażecijąpodjąć
natychmiast,bookazjasięniepowtórzy,najprawdopodobniejchce
cięoszukać,
• Jeślipodejrzewaszoszustwo,zgłośsprawępolicji.

6. Pochopne zakupy
Wsytuacjigdyotrzymałeśzaproszenienaprezentacjęnp.garnków,
materacy, czy pościeli i zdecydujesz się na wzięcie udziału w tejże
prezentacjipamiętajżebyzachowaćdalekoposuniętąostrożność.
Na tego typu pokazach sprzedający posiadający perfekcyjnie
opanowanąsztukęmanipulacjipróbująsprzedaćtowaryuczestnikom
prezentacji.
Sątotakiesametowaryjakiemożnakupićwinternecie.Niestetycenana
pokazachjestzdecydowaniezawyżona.
Pozatymczęstoklienci,którzyzdecydowalisięnazakupsąnamawianina
zaciągnięcie kredytu mającego na celu sfinansowanie tego zakupu,
cododatkowopodnosifinalnącenętowaruokilkadziesiątprocent.
Przykład?
Jednazosóbktóraudałasięnapokazzakupiłananimmaterac,kołdrę,
poduszkizacenę4000,00zł.
Winternecieidentycznyzestawmożnabyłokupićzaok1000,00zł.
Dodatkowozaciągnęłakredyt(zanamowąsprzedawcy).
Popodliczeniuwszystkichratokazałosię,żezazakupionerzeczyzapłaci
łącznieok.8000,00zł.
Zatemwartosięzastanowić,czywogólewartobraćudziałwtegotypu
pokazach.
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Jeżelijednakposzliśmynatakipokaz,kupiliśmyjakiśtowaranp.na
drugidzieńdotarłodonasżeniechcemytegocokupiliśmytoczymamy
jakieśwyjścieabyskuteczniewycofaćsięzdokonanychzakupów?
Oczywiście, że tak.
Jeżelikupiliśmytowarjakokonsument,tozgodniezart.27ustawy
zdnia30maja2014r.oprawachkonsumenta:"Konsument,któryzawarł
umowęnaodległośćlubpozalokalemprzedsiębiorstwa,możewterminie14dniodstąpićodniejbezpodawaniaprzyczynyibezponoszenia
kosztów(...)."
Bardzo ważne jestabynieprzeoczyćterminu14dni.Poupływietego
terminuprawoodstąpieniacodozasadyniebędzienamjużprzysługiwać!
Jakskutecznieodstąpićodumowy?Tobardzoproste.Należywysłać
doprzedsiębiorcyodktóregokupiliśmytowaroświadczenieoodstąpieniuodumowy.Jesttobardzoprostepismo.Trzebatylkopamiętać,żemusimy zawrzeć w nim kilka podstawowych informacji. Musimy wskazać
pełnąnazwęprzedsiębiorcy(sprzedawcy),jegoadres,naszedane,tj.imię,
nazwisko,adres.
Wpiśmietrzebanapisać:
"Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko, adres) oświadczam,
iż odstępuję od umowy sprzedaży z dnia . . . . . . . . . . . . . . .
numer umowy . . . . . . . . . . . . . . . dotyczącej sprzedaży
(wskazać co kupiliśmy)."
Takieoświadczenienajlepiejwysłaćlistempoleconymzpotwierdzeniemodbioru(musimymiećdowódjegodoręczeniawprzypadkugdybyśmymusieliskierowaćsprawędosądu).
Wprzypadkuodstąpieniaodumowyzawartejnaodległość(lubpoza
lokalemprzedsiębiorstwa)umowęuważasięzaniezawartą.Wskutekodstąpieniaodumowyzarównoponaszejstroniejakistroniesprzedawcy
pojawiajądodatkoweobowiązki.
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Przedsiębiorcamaobowiązekniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie
14dnioddniaotrzymaniaoświadczeniakonsumentaoodstąpieniuod
umowy,zwrócićkonsumentowiwszystkiedokonaneprzezniegopłatności,wtymkosztydostarczeniarzeczy.
Przedsiębiorcadokonujezwrotupłatnościprzyużyciutakiegosamego
sposobuzapłaty,jakiegoużyłkonsument,chybażekonsumentwyraźnie
zgodziłsięnainnysposóbzwrotu,któryniewiążesiędlaniegozżadnymikosztami.
Jeżeliprzedsiębiorcaniezaproponował,żesamodbierzerzeczodkonsumenta,możewstrzymaćsięzezwrotempłatnościotrzymanychodkonsumentadochwiliotrzymaniarzeczyzpowrotemlubdostarczeniaprzez
konsumentadowodujejodesłania,wzależnościodtego,którezdarzenie
nastąpiwcześniej.
Co ważne -przedsiębiorcamaobowiązekzwrócićnietylkowartośćoddawanegotowaru,lecztakżekosztzwiązanyznajtańszymspośródzawartychwoferciesprzedawcysposobówjegodostarczenia.
Oznaczato,żeprzedsiębiorcaniejestzobowiązanydozwrotukonsumentowiponiesionychprzezniegododatkowychkosztów.
Zatemjeżelibyłydowyborutakieopcjedostawytowarujak:odbiórosobisty0zł,listpolecony10zł,kurier20zł,tosprzedawcazwracakonsumentowikosztwwysokości10zł(najtańszyzzaproponowanychopcji).
Nienależ ytuuwzględniaćodbioruosobistego,gdyżniejesttosposób
dostarczeniarzeczy.
Natomiastmy,tj.konsumencimamyobowiązekzwrócićrzeczprzedsiębiorcylubprzekazaćjąosobieupoważnionejprzezprzedsiębiorcędo
odbioruniezwłocznie,jednakniepóźniejniż14dnioddnia,wktórymodstąpiłodumowy,chybażeprzedsiębiorcazaproponował,żesamodbierzerzecz.
Należypamiętać,żedozachowaniaterminuwystarczyodesłanierzeczy
przedjegoupływem.
Istotne jest takżeto,żewsytuacjigdypodpisaliśmytakżeumowępożyczki,któramiałasfinansowaćzakuprzeczy,tozgodniezart.37ustawy
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o prawach konsumenta: W chwili odstąpienia przez konsumenta od
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
wygasająpowiązanezniąumowydodatkowezawarteprzezkonsumenta,
jeżelinaichpodstawieświadczeniejestspełnianeprzezprzedsiębiorcę
lubosobętrzeciąnapodstawieporozumieniazprzedsiębiorcą.
Jeżeliumowadodatkowazostałazawartazosobątrzecią,przedsiębiorca
informujetęosobęoodstąpieniuprzezkonsumentaodumowy.

Idziesznapokaz

PAMIĘTAJ
⇒

UWAŻNIECZYTAJZAPROSZENIA.
NIEDAJSIĘZWIEŚĆ,ŻECHODZITYLKO
OBEZPŁATNEBADANIA.

⇒

NIEPODEJMUJSZYBKOIPOCHOPNIEDECYZJI.

⇒

UWAŻAJPRZYPŁATNOŚCINARATY.
DOKŁADNIEPRZECZYTAJUMOWĘIZAŁĄCZNIKI.

⇒

DOMAGAJSIĘDOKUMENTÓW.

⇒

WCIĄGU14DNIMOŻESZODSTĄPIĆODUMOWY.

⇒

WADLIWYPRODUKTMOŻESZREKLAMOWAĆ.
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