




Fundacja Przyszłość Pokoleń

Drogi

oddajemy w Twoje ręce owoc kilkuletnich doświadczeń naszej Fundacji, 
a także służb i innych organizacji zajmujących się szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem osób starszych. Należy jednak już na wstępie poczy-
nić uwagę, że prezentowane treści nie dotyczą wyłącznie „seniorów”.  
Zagrożenia, które opisujemy w niniejszym opracowaniu, mogą bowiem 
dotyczyć każdego z nas – niezależnie od wieku. Ze względu jednak na 
fakt, że osoby starsze często borykają się z problemem samotności i bra-
ku pomocy ze strony osób bliskich, są oni grupą szczególnie narażoną na 
działania oszustów, naciągaczy czy innych ludzi złej woli, wykorzystują-
cych dobre serce osób w „jesieni życia”. 

Naszym zdaniem, to właśnie samotność jest główną przyczyną większo-
ści nieszczęść, które nas spotykają. Często bierze się ona z przyczyn nie-
zależnych od naszej woli -  czy to z faktu owdowienia czy też wyjazdu 
bliskich w dalekie strony. 

Dlatego prosimy Cię, drogi Czytelniku, abyś po zapoznaniu się z treścią 
niniejszego poradnika, spróbował przekazać go dalej osobie, o której 
wiesz, że jest samotna. Może to Twój sąsiad, osoba z dalszej rodziny albo 
osoba, którą widujesz co tydzień na zakupach? Może będzie to Wasz 
pierwszy krok do zaangażowania się w jakąś wspólnotę, klub seniora lub 
inną grupę ludzi, która mogłaby razem spędzić czas? Gorąco zachęcamy 
do rozważenia takiej możliwości. Tak długo bowiem jak trzymamy się 
razem, tak długo jesteśmy bezpieczniejsi w otaczającym nas świecie. 

Czytelniku
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Poniższe historie 
pokazują, jak pomysłowi 
mogą być oszuści.

Skala przestępstw
dokonywanych na 

osobach starszych 
jest porażająca.

Pan Stanisław (71 l.) z Legnicy rozmawiał 
przez telefon z osobą podającą się za jego 
wnuczka, Mateusza. W pewnym momencie 
połączenie zostało nagle przerwane. Chwilę 
później zadzwonił kolejny telefon. Okazało 
się, że dzwoni funkcjonariusz Centralnego 
Biura Śledczego Policji, który powiedział, 
że przed chwilą Pan Stanisław rozmawiał  
z oszustem, wyłudzającym pieniądze meto-
dą „na wnuczka”, o której emeryt wielokrot-
nie słyszał już w telewizji. Funkcjonariusz 
poinformował Pana Stanisława, że właśnie 
trwa obława i poprosił go, aby przygotował 
jak największą ilość gotówki, która posłuży 
jako „przynęta” przy łapaniu oszusta. Zapew-
nił, że po przeprowadzeniu akcji, pieniądze 
zostaną niezwłocznie zwrócone. Pan Stani-
sław chcąc pomóc stróżom prawa wypełnił 
polecenie funkcjonariusza – przekazał swo-
je oszczędności kobiecie w policyjnym mun-
durze, która zgodnie z ustaleniami zjawiła 
się u niego w domu. Niestety zarówno mun-
dur, jak i legitymacja, którą okazała kobieta, 
okazała się fałszywa. Oba telefony były do-
kładnie zaplanowane, a Pan Stanisław nigdy 
nie odzyskał przekazanych pieniędzy.

Pomimo częstych apeli Poli-
cji i innych instytucji, sytuacja  
w ostatnich latach nie uległa zna-
czącej poprawie. Świadczą o tym 
chociażby policyjne statystyki  
z pierwszego półrocza 2018 r. –  
w tym okresie oszukano blisko 
1,7 tys. seniorów, a łącznie straci-
li oni prawie 27 mln zł. Natomiast 
z danych udostępnionych przez 
BIK wynika, że spośród 6,4 mln 
osób powyżej 65 roku życia, aż 
10% przyznało, że padło ofiarą pró-
by wyłudzenia. Wstępne podsu-
mowanie roku 2018 wykazało, że  
w całym kraju w wyniku oszustw 
na „legendę” (wnuczka, policjanta 
itp.) osoby starsze straciły ponad 
60 mln zł!

R O Z D Z I A Ł  I

Oszustwa



Sprawcy oszustw  
i kradzieży posługują 
się różnymi preteksta-
mi, aby wyłudzić pienią-
dze albo informacje  
(takie jak dane osobo-
we) które umożliwią im 
ich zdobycie.

Kradzieże i oszustwa są bardzo 
częstymi przestępstwami popełnia-
nymi na seniorach. Nieraz do kra-
dzieży dochodzi nawet w przyjaznej 
atmosferze, gdy to ofiara sama za-
prasza przestępcę do swojego domu!  
Obserwacja ostatnich lat pozwa-
la dojść do wniosku, że przestęp-
ców ogranicza jedynie ich wy-
obraźnia. Coraz częściej zamiast 
przemocą, posługują się oni wyjątko-
wo wiarygodną, pomysłową historyjką.  
W ostatnim czasie szczegól-
nie popularne było oszustwo 
metodą „na wnuczka”, gdzie 
oszust podszywał się pod oso-
bę bliską (często znajdującą się  
w kryzysowej sytuacji) i prosił bab-
cię/dziadka o pomoc finansową. 
Wraz z nagłośnieniem problemu, 
przestępcy zmieniali swoje metody, 
coraz częściej podszywając się na-
wet pod… stróżów prawa tropiących 
tychże oszustów!
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Do drzwi mieszkania Pani Janiny (65 l.)  
z Opola zapukała kobieta podająca się za 
pracownika ZUS. Powiedziała emerytce, 
że należy jej się zwrot z tytułu nadpłaco-
nych składek na ubezpieczenie społeczne. 
Poprosiła Panią Janinę, aby przygotowała 
dokumentację związaną z jej przejściem 
na emeryturę. Zaciekawiona seniorka za-
prosiła kobietę do mieszkania, okazała jej 
swój dowód osobisty i przeszła do drugie-
go pokoju szukać potrzebnych dokumen-
tów. Kiedy wróciła  z odpowiednią teczką,  
w jej mieszkaniu nikogo już nie było. Chwi-
lę później Pani Janina zorientowała się, że  
z jej szuflady zniknęły pieniądze oraz biżu-
teria. Na dodatek, miesiąc po całym zajściu, 
emerytka dowiedziała się z otrzymanej ko-
respondencji, że na podstawie danych z jej 
dowodu osobistego, zaciągnięto na jej na-
zwisko w jednym z popularnych paraban-
ków pożyczkę w wysokości 5,000 zł.



Pamiętaj
• Nie noś przy sobie dużej ilości gotówki.
• Nigdy nie przechowuj zapisanego kodu PIN razem z kartą do bankomatu.
• Tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w sklepie i na targu trzymaj 

torbę przed sobą, zawsze zapiętą.
• U fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek  

z pieniędzmi i dokumentami bez nadzoru - nawet na chwilę.

poza domem
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Niemożliwe jest opisanie wszystkich sposobów jakie wykorzystują przestępcy, gdyż 
każdego tygodnia pojawiają się nowe, jeszcze bardziej wyrafinowane, dlatego warto 
zapamiętać kilka uniwersalnych zasad, dzięki którym ograniczymy ryzyko dokonania 
na naszą szkodę kradzieży lub oszustwa:

Dokładnie 
sprawdzaj dane 
osób podających 

się za pracowników 
służb i instytucji!

Służby i inne instytucje publiczne nigdy 
nie wykorzystują Twoich oszczędności 
do swoich działań.

Każdy policjant czy pracownik urzędu 
ma obowiązek wylegitymowania się. Oszuści mogą 
posługiwać się sfałszowanymi legitymacjami 
służbowymi! Tożsamość funkcjonariuszy czy 
urzędników sprawdzisz dzwoniąc na Policję czy do urzędu.

Zanim upewnisz się, że odwiedzająca Cię osoba jest tym, za kogo się podaje, nie 
wpuszczaj jej do swojego mieszkania. Szczególnie, gdy nie ma w Twoim domu nikogo 
innego.

Oprócz szczególnych wypadków, Policja i inne służby mogą wtargnąć do Twojego 
mieszkania wyłącznie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. 
Pracownicy urzędów i innych instytucji bardzo rzadko przychodzą do naszego 
miejsca zamieszkania. Każda taka wizyta niech wzbudzi u Ciebie szczególną czujność!

Oszuści wykorzystują ufność 
oraz dobre serce osób, które 
nie potrafią odmówić drugie-
mu pomocy w trudnej sytuacji. 



Przekaż innym
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• Nie otwieraj drzwi nieznajomym!
• Przez telefon, sprawdzaj swoich rozmówców – jeśli podają się za najbliższych 

– niech podadzą daty urodzenia lub inne szczegóły znane tylko Tobie i bliskim. 
• Nie przekazuj  informacji dotyczących Twojego mieszkania, oszczędności oraz 

tego kiedy przebywasz w domu i z kim mieszkasz. 
• Wartościowe rzeczy miej schowane w innym pomieszczeniu, niż tym w których 

przyjmujesz odwiedzających. Najlepiej zabezpiecz je dodatkowo kluczem.
• Nie wpuszczaj do klatki schodowej nieznanych Ci osób. Zamykaj za sobą drzwi 

do budynku.
• Będąc w domu, pozostawiaj swoje drzwi wejściowe zamknięte.

Pamiętaj
w domu

• Nie pożyczaj pieniędzy osobom, których znasz tylko z widzenia,  
lub deklarują, że chcą przekazać gotówkę Twoim bliskim.

• W razie natarczywości nieznanych osób lub jakichkolwiek podejrzeń, nie wahaj  
się dzwonić po pomoc – np. po osobę bliską, sąsiadów czy Policję.

• Zachowaj czujność i nie wstydź się odmawiać!
• Nigdy nie podawaj swoich danych osobom, których nie znasz (czy to przez telefon, 

czy też osobiście). W szczególności unikaj przekazywania obcym Twoich dokumen-
tów.

• Gdy utracisz swoje dokumenty, natychmiast zgłoś ten fakt!  
Dane osobowe zawarte w dokumentach mogą posłużyć oszustowi do zaciągnięcia 
na Twoje nazwisko zobowiązania (np. pożyczki). 

Pamiętaj zawsze

Nie musisz rozmawiać z nieznajomymi! 
Odmowa lub przerwanie rozmowy nie 
oznaczają braku kultury!



Na co dzień zawieramy wiele umów dotyczących naszego zwykłego, codziennego ży-
cia. Zaznaczenia wymaga fakt, że umowę zawieramy także wtedy, gdy niczego nie 
podpisujemy, albowiem forma pisemna jest tylko jedną z wielu możliwych form za-
warcia umowy. Przykładowo, zakupując towar w sklepie, zawieramy umowę sprze-
daży, zgodnie z którą zobowiązani jesteśmy zapłacić cenę. Oddając na przechowanie 
płaszcz w teatrze, stajemy się stroną umowy przechowania, zaś zajmując miejsce  
w autobusie komunikacji miejskiej, zawieramy umowę przewozu osób.

Przepisy przewidują określone prawa i obowiązki w związku z zawarciem przez nas 
umowy. Niektóre z uprawnień jakie nam przysługują, mogą okazać się pomocne  
w kryzysowej sytuacji, w której możemy się znaleźć.

• Zawsze czytaj cały dokument przed jego podpisaniem.
• Nigdy nie działaj pod presją czasu.
• Jeśli dokument jest długi i wymaga analizy – nie podpisuj go, 

lecz poproś o wydanie wzoru, z którym zapoznasz się w domu.
• Jeśli czegoś nie rozumiesz – nie podpisuj umowy!
• To, że sprzedawca informuje Cię, że oferta jest wyjątkowa  

i dostępna tylko dziś lub tylko dla Ciebie, zwykle jest nieprawdą. 
Nie czuj się zobowiązany tylko dlatego, że sprzedawca poświęcił 
Ci dużo czasu lub przygotował upominek – to jego praca  
i dostaje za to pieniądze!
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Zawieranie
umów

R O Z D Z I A Ł  I I

Jak ustrzec się niechcianych umów?



Polskie prawo wprowadza szereg rozwiązań, które dotyczą wyłącznie konsu-
mentów tj. osób, które dokonują, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością 
zawodową, czynności prawnej (np. zawierają umowę) z przedsiębiorcą. Naj-
częściej w charakterze konsumenta występujemy gdy dokonujemy zakupu 
towarów lub usług, czy też gdy stajemy się stroną umowy dotyczącej usług 
finansowych (np. zaciągając kredyt w banku).

Pokazy 
i prezentacje

SENIOR JAKO 
KONSUMENT

Główne uprawnienie przyznane konsumentom – np. osobie zakupującej 
towar – to prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni.

W ostatnich latach w Polsce, niezwykle popu-
larne stały się prezentacje organizowane przez 
różne obwoźne firmy oferujące swoje produk-
ty. Grupy takich sprzedawców jeżdżą po kraju 
i często w atrakcyjnych miejscach (np. restau-
racjach, hotelach, salach widowiskowych) or-
ganizują pokazy swoich produktów, uprzednio 
zapraszając na nie telefonicznie. Dodatkową 
zachętą do uczestnictwa w pokazie ma być 
darmowy upominek czy poczęstunek, który 
mamy odebrać pod warunkiem wzięcia udzia-
łu w prezentacji (reklamowanej często jako 
„spotkanie na temat zdrowia”, „darmowe bada-
nie” itp.).

Niestety, taki sposób sprzedaży stał się niezwy-
kle popularnym sposobem naciągaczy, którzy 
w sposób wyjątkowo natarczywy, posługując 
się wyćwiczonymi technikami manipulacji, 

niemalże zmuszają nas do zawarcia umowy. 
Towary te (często nieprawdziwie reklamowane 
wręcz jako „produkty lecznicze” lub wyjątkowo 
sprzyjające zdrowiu) choć przedstawiane jako 
„okazja” sprzedawane są jednak po znacznie 
zawyżonych cenach! Zwykle, nieprawdą jest 
także zapewnienie osoby zapraszającej przez 
telefon lub sprzedawcy, że zostaliśmy w jakiś 
sposób „wylosowani” lub „wytypowani” do na-
grody. 

Jako Fundacja stanowczo przestrzegamy 
przed tego rodzaju „pokazami” i prosimy o za-
chowanie szczególnej ostrożności w kontak-
cie z handlowcami tego typu. Jeśli jednak, po 
powrocie do domu emocje opadły i poczuliście 
się oszukani dokonanymi zakupami, możliwe, 
że jeszcze nie wszystko jest stracone!
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• Na odległość, czyli np. przez telefon, internet lub 
korespondencyjnie.

• Poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. poza 
sklepem sprzedawcy - na pokazie, na sezonowym 
kiermaszu, na ulicy czy także w naszym domu.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – 
konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Co ważne, w powyższych dwóch sytuacjach, nie mu-
simy podawać powodu, z jakiego odstępujemy od 
umowy. Korzystając z tego uprawnienia, jesteśmy 
zobowiązani do zwrotu wszystkiego co otrzymaliśmy  
w ramach zawartej już  umowy. Najczęściej zatem ku-
pujący zwróci towar, zaś sprzedawca zwróci uiszczo-
ne pieniądze. Po odstąpieniu od umowy przyjmuje się, 
że, nigdy nie została zawarta.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  
i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – 
konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone na pi-
śmie – a w przypadku korespondencji – najlepiej wy-
słać je listem poleconym. Do zachowania 14-dniowe-
go terminu wystarczy wysłanie, przed jego upływem, 
pisma, w którym wskażemy, że odstępujemy od umo-
wy. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po 
upływie terminu – decyduje tzw. data stempla pocz-
towego!
Jeżeli towar otrzymujemy w terminie późniejszym, 
niż w dniu zawarcia umowy (np. ma zostać przesła-
ny pocztą) termin na odstąpienie liczony jest od dnia  
w którym towar faktycznie otrzymamy.

Konsument (np. kupujący) jest zobowiązany odesłać 
towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy.

UWAGA!

Prawo do odstąpienia od umo-
wy w terminie 14 dni przysłu-
guje nam także w razie zawie-
rania umów o dostawę wody, 
gazu, energii elektrycznej, ciepl-
nej lub treści cyfrowych (np. 
abonament telewizyjny), z tą 
różnicą, że w razie rozpoczęcia 
już korzystania z przedmiotu 
umowy (np. telefonu czy ener-
gii) będziemy zobowiązani ure-
gulować należności za te dni, 
w których mieliśmy już możli-
wość korzystania ze świadczo-
nej nam usługi.

Jeśli towar nabywamy w lo-
kalu przedsiębiorstwa (np. 
w sklepie) uprawnienia do 
odstąpienia nie przysługuje 
nam z mocy prawa, a jedy-
nie gdy przewiduje to dany 
sprzedawca. 

O możliwość, zasady i ter-
min zwrotu towaru należy 
więc zapytać sprzedawcę 
przed dokonaniem zakupu 
(zawarciem umowy).
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W każdym powiecie w Polsce funkcjo-
nuje Rzecznik Konsumentów. Udziela 
on bezpłatnego poradnictwa w zakre-
sie ochrony praw konsumentów. Może 
on także pomóc Ci w sporze z nieuczci-
wym przedsiębiorcą. W starostwie po-
wiatowym lub urzędzie miasta dowiesz 
się, gdzie prowadzi swoje biuro. Warto 
jednak nie odkładać zbytnio zaplano-
wanych działań, gdyż po upływie nie-
których terminów narzuconych przez 
przepisy, dochodzenie swoich praw 
może być znacznie utrudnione.

Podobne uprawnienia przyznano konsumentom – stronom umów finansowych,  
a dokładniej umów kredytowych. Chodzi tu o uprawnienia związane z tzw. kredytami konsu-
menckimi i kredytami hipotecznymi. Przez kredyty konsumenckie rozumieć należy przy tym:

1. kredyty gotówkowe i pożyczki gotówkowe, „chwilówki”,
2. kredyty ratalne na zakup towarów,
3. karty kredytowe, 

4. kredyty w koncie (inaczej „indywidualne linie kredytowe”).

Bardzo często umowy na zakup towaru na raty 
zawierane są na terenie sklepów różnych branż 
- np. RTV AGD czy branży meblarskiej, a także 
na wspomnianych „pokazach”.

W przypadku umów kredytowych konsument 
również ma prawo do odstąpienia od umowy 
bez podania przyczyny w terminie 14 dni, z tym 
wyjątkiem, że uprawnienie to przysługuje nie-
zależnie od miejsca w którym została zawarta - 
zarówno w banku czy w sklepie, jaki i poza loka-
lem przedsiębiorstwa, a więc np. na pokazach.

Pamiętajmy jednak, że odstąpienie od umowy 
kredytu ratalnego (np. w sytuacji zakupu tele-
wizora czy garnków) nie oznacza odstąpienia 
od samej umowy sprzedaży (zakupu towaru). 
W takiej sytuacji, trzeba uregulować należności 
wobec sprzedawcy samodzielnie, lub jeżeli jest 
taka możliwość – odstąpić również od umowy 
sprzedaży (kupna).

RZECZNIK 
KONSUMENTÓW

PRAWA KONSUMENTÓW-
KREDYTOBIORCÓW. 
POŻYCZKI, „CHWILÓWKI”
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Umowy na 
na przyszłość seniora

Zabezpieczając swoją przyszłość, osoby starsze często zobowiązują się umowami, mającymi na 
celu zapewnienie ich bezpiecznej przyszłości. Spośród wielu umów, popularnością wśród osób 
starszych cieszą się m. in.:

Umowa o dożywocie – polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nierucho-
mości (mieszkania, domu) jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie 
utrzymanie. Strony umowy mogą dowolnie ukształtować zakres obowiązków spoczy-
wających na otrzymującym nieruchomość. Gdy jednak umowa nie precyzuje obowiąz-
ków stron, nowy właściciel nieruchomości powinien przyjąć dożywotnika (często rodzi-
ca, dziadka) jako swojego domownika, dostarczyć mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, 
światło i opał, zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić 
własnym kosztem pogrzeb po jego śmierci. Umowa taka stanowi alternatywę dla daro-
wizny na rzecz dzieci, wnuków czy dalszej rodziny, ponieważ zabezpiecza zbywcę nie-
ruchomości przed pozostaniem „samemu sobie” na starość, w razie pogorszenia relacji 
z obdarowanym.
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Drogi Seniorze pamiętaj, by nigdy nie przenosić własności swojej nieruchomości na dzieci czy wnu-
ki, bez zabezpieczenia swoich interesów. Brak zapisu o obowiązku zapewnienia Tobie mieszkania, 
czy środków dożywotniego utrzymania, pozostawi Ciebie bez jakiegokolwiek zabezpieczenia na 
resztę życia. Uczciwi członkowie rodziny powinni sami zaproponować umieszczenie odpowied-
nich zabezpieczeń umownych, by zapewnić Tobie bezpieczną jesień życia.  Ustne zapewnienie 
ukochanego wnuka, powinno zawsze iść w parze ze stosownymi zapisami umownymi. Skorzy-
staj zawsze z rady notariusza, który wykonując zawód zaufania publicznego, będzie potrafił ubrać  
w odpowiednie zapisy, ustnie ustalenia między Tobą, a Twoją rodziną. 

Odwrócona hipoteka (odwrócony kredyt hipoteczny) – to rodzaj umowy w ramach któ-
rej właściciel nieruchomości otrzymuje od banku określoną kwotę pieniędzy (płatną jed-
norazowo lub ratalnie), która najczęściej zostanie spłacona po śmierci właściciela nieru-
chomości poprzez przeniesienie własności nieruchomości na bank.  W praktyce senior 
otrzymuje od banku pieniądze, nieruchomość obciążana jest hipoteką, a po śmierci 
seniora kwota kredytu spłacana jest w ten sposób, że bank przejmuje nieruchomość. 
Dzięki umowie odwróconego kredytu hipotecznego senior ma możliwość otrzymania 
środków finansowych, które może przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb lub 
na inne cele, a spłata kredytu następuje po jego śmierci. W związku z tym, że nierucho-
mość ma posłużyć po śmierci jako spłata kredytu, spadkobiercy osoby decydującej się 
na zawarcie takiej umowy nie odziedziczą po zmarłym owej nieruchomości, chyba że 
zdecydują się spłacić kredyt zaciągnięty przez osobę zmarłą.

Skutki obu tych umów, zawieranych często przez seniorów, są bardzo brzemienne w skutkach. 
Dlatego decydując się na któreś z powyższych rozwiązań, nigdy nie działaj pod presją czasu lub 
innej osoby. Pamiętaj też o zasadzie „ograniczonego zaufania” do osób oferujących tego typu 
umowy, a wszelkie wątpliwości koniecznie skonsultuj z prawnikiem.



Zaciąganie zobowiązań 
za członka rodziny
Problemem generującym spory, a także dopro-
wadzającym nieraz seniorów do długów jest 
konsekwencja umów zawieranych faktycznie 
za kogoś innego. Przykładem takiej praktyki 
jest np. zaciąganie kredytu i przekazywanie  ca-
łości środków z kredytu synowi, który obiecał, 
że kredyt będzie spłacał, czy też zarejestrowa-
nie samochodu na osobę starszą w celu sko-
rzystania ze zniżek otrzymanych od ubezpie-
czyciela, zakup rzeczy lub usługi (np. telefonu 
„na abonament”) za osobę bliską nieosiągającą 
dochodów. Potwierdzają to badania, zgodnie  
z którymi 4 na 10 polskich emerytów udziela 
finansowego wsparcia swoim najbliższym, naj-
częściej zresztą inicjując taką pomoc.

Uważajmy, żeby chęć pomocy bliskiej nam oso-
bie nie zaszkodziła naszemu bezpieczeństwu. 
Tylko bowiem osoba widniejąca na zawartej 
umowie jako strona, będzie odpowiedzialna za 

wykonanie zobowiązania (zapłacenie abona-
mentu czy spłatę rat) w razie niewywiązywania 
się z tego obowiązku przez osobę, która nas  
o taką przysługę poprosiła.

Jednocześnie pamiętajmy, że udzielanie poży-
czek jest również bardzo ryzykowne. Bardzo 
często zdarza się, że osoba, której pożyczamy 
pieniądze nie chce ich zwrócić, pomimo składa-
nych obietnic. Przez to seniorzy niejednokrotnie 
pozbawiani są środków niezbędnych do życia. 
Z dużą ostrożnością pożyczajmy pieniądze, 
zwłaszcza osobom, których nie znamy dobrze. 
Jeżeli już decydujemy się na pożyczenie pienię-
dzy zawsze spiszmy umowę, w której określimy 
komu pożyczamy pieniądze, jaką kwotę oraz 
kiedy pieniądze zostaną nam zwrócone. Bez ta-
kiego dokumentu trudno będzie udowodnić to, 
że faktycznie pożyczyliśmy drugiej osobie pie-
niądze.
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Podobnie jak w prawdziwym świe-
cie, tak też w internecie jednym z naj-
częstszych zagrożeń jest problem 
podszywania się pod inną osobę, a 
także nieuprawnione uzyskanie do-
stępu do naszych kont.

Senior 
w wirtualnej 

rzeczywistości

R O Z D Z I A Ł  I I I

Portale społecznościowe (takie jak 
Facebook) dają możliwość w kilka mi-
nut założenia konta bez żadnej we-
ryfikacji danych osobowych. Daje to 
duże pole manewru kreatywnym oszu-
stom. Popularne oszustwa „na wnucz-
ka”, „na policjanta”, „na urzędnika” 
są stosowane coraz częściej właśnie  
w wirtualnej rzeczywistości!
 

Jednym z poważniejszych zagrożeń występu-
jących na portalach społecznościowych, np. na 
Facebooku, jest proceder podszywania się pod 
bliską nam osobę. Oszust po upatrzeniu sobie 
ofiary w internecie, zakłada konto o nazwie iden-
tycznej lub bardzo podobnej do konta bliskiej 
nam osoby (np. używając jej imienia i nazwiska). 
Dodatkowo, ustawia takie samo zdjęcie profi-
lowe, jakiego używa bliska nam osoba. W ten 
sposób może wejść z nami w rozmowę by wy-
dobyć od nas cenne informacje (takie jak hasła, 
kody dostępu) a nawet może nam przygotować 
do „kliknięcia” gotowy adres („link”), po kliknię-
ciu którego, niemal automatycznie dokonujemy 
przelewu swoich pieniędzy na konto oszusta.

Zapamiętaj:
1. Nie udostępniaj w internecie istotnych informacji,takich jak dane osobowe, dokumentów toż-

samości, numerów telefonów czy haseł dostępu do kont internetowych lub bankowych. Unikaj 
tego nawet w prywatnych wiadomościach!

2. Nie udostępniaj zdjęć dokumentów zawierających dane osobowe, a także zdjęć ani numeru 
karty kredytowej (płatniczej)!

3. Sprawdzaj tożsamość osoby, z którą piszesz wiadomości – to, że ktoś używa znanego nam 
imienia i nazwiska, nie oznacza że jest tą osobą.

4. Nie wchodź w „linki” otrzymane od nieznanych Ci osób.
5. Bądź powściągliwy w udostępnianiu zdjęć w internecie – nigdy nie wiesz, przez kogo i w jakim 

celu mogą zostać wykorzystane.
6. Nie ufaj wszystkiemu, co znajdziesz w internecie!
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R O Z D Z I A Ł  I V

Stosunki  
z bliskimi

ALIMENTACJA 
I OBOWIĄZKI NAJBLIŻSZYCH

Z przepisów wynika, że jeżeli osoba znalazła 
się w niedostatku, to w pierwszej kolejności 
dzieci, a dalej wnuki mają nie tylko moralny 
ale i prawny obowiązek zapewnić jej opiekę. 
Należy pamiętać, że świadczenia alimenta-
cyjne to nie tylko płacenie określonej ilości 
pieniędzy, ale także zapewnianie odpowied-
nich warunków życia.
 
Zgodnie z polskim prawem „kto wbrew obo-
wiązkowi troszczenia się o osobę nieporadną 
ze względu na stan psychiczny lub fizyczny 
osobę te porzuca, podlega karze pozbawie-
nia wolności”. Troska ta wyraża się właśnie 
m. in. w świadczeniach alimentacyjnych.

Należy też wspomnieć o rzeczywistości,  
w której osoby starsze mogą stać się przed-
miotem natarczywych drwin czy przemocy 
domowej. Warto wiedzieć, że zgodnie z pra-
wem znęcanie się fizyczne lub psychiczne 
nad osobą najbliższą, a także nad osobą  
z jakichś względów zależną od sprawy, jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności! Dlate-
go też nie wstydźmy się szukać pomocy jeże-
li dzieje się nam coś złego, lub jeżeli wiemy, 
że taki los spotyka kogoś innego. Nie bójmy 
się alarmować odpowiednich służb – Poli-
cję (przez numer alarmowy 997 lub 112, albo 
dzielnicowego), a także MOPS/GOPS  czy 
Sąd Rodzinny.

PEŁNOMOCNICTWO

Znakomitą większość czynności (np.  
w urzędzie, na poczcie) można dokonać 
w czyimś imieniu na podstawie udzie-
lonego pełnomocnictwa. Takie pismo 
może być pomocne, np. w razie choroby 
czy wyjazdu poza miejsce zamieszka-
nia. Jeśli pełnomocnictwo ma dotyczyć  
szczególnie istotnych spraw, instytu-
cja przed którą dokonujemy czynności, 
może wymagać od nas przedłożenia 
pełnomocnictwa notarialnego. Warto 
rozważyć fakt udzielenia pełnomocnic-
twa, np. do odbioru emerytury czy innych 
ważnych spraw, w razie podupadnięcia 
na zdrowiu czy innej czasowej niemocy 
działania.

Istnieje możliwość udzielenia pełnomoc-
nictwa ogólnego – do wszelkich czynności 
zwykłego zarządu (tj. codziennych, niesz-
czególnie doniosłych prawnie), do dokona-
nia konkretnej czynności oraz do pewnego 
rodzaju określonych spraw.

Należy jednak być ostrożnym komu 
udziela się pełnomocnictwa, gdyż czyn-
ność dokonana przez pełnomocnika, ma 
bezpośrednie skutki dla mocodawcy. 
Fakt ten, mogą wykorzystać podstępnie 
działający oszuści.
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Pamiętaj, że:

R O Z D Z I A Ł  I V
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Sprawy  
spadkowe

Kwestie spadkowe są zwykle dość skom-
plikowane. Sytuacja rodzinna każdej osoby 
jest bowiem inna. Dlatego też, zawsze warto 
skonsultować swoją sprawę z profesjonali-
stą, czyli notariuszem, adwokatem lub radcą 
prawnym. W niniejszym rozdziale zasygna-
lizujemy Ci jedynie kilka najważniejszych 
pojęć, które mogą okazać się przydatne, za-
równo jako przyszłemu spadkodawcy jak i 
spadkobiercy.

Prawo reguluje zasady dotyczące dziedzi-
czenia w razie niesporządzenia testamentu. 
Mamy wówczas do czynienia z tzw. dzie-
dziczeniem ustawowym, a więc określonym 
przepisami prawa. W takiej sytuacji w pierw-
szej kolejności uprawnieni do spadku po 
zmarłym są dzieci i małżonek, a w razie ich 
braku - dalsza rodzina. 

Testament jest aktem rozrządzenia swoim 
majątkiem na wypadek śmierci. Można go 
sporządzić samodzielnie (spisując w cało-
ści własnoręcznie swoją wolę, podając datę 
i składając podpis), lecz najbezpieczniejszą 
formą testamentu, gwarantującą jego wiary-
godność i w zasadzie niepodważalność, jest 
forma aktu notarialnego. Sporządzenie te-
stamentu nie musi oznaczać rychłego końca 
naszego życia! Wiele ludzi ma sporządzone 
testamenty od 40 czy 50 lat. Trzeba też za-
znaczyć, że sporządzony testament można 
później wielokrotnie odwołać lub zmienić.

• Notariusz może przyjechać do Twojego 
domu lub innego miejsca. Zapytaj go o taką 
możliwość.

• Pominięcie w testamencie niektórych osób, 
które dziedziczyłyby po zmarłym w razie 
dziedziczenia ustawowego, nie jest równo-
znaczne z ich wydziedziczeniem. Osoby te 
są wówczas uprawnione do zachowku.

• Chcąc zapisać określoną rzecz konkretnej 
osobie, zapytaj notariusza o zapis windyka-
cyjny.

• Niezależnie od dziedziczenia ustawowego 
czy testamentowego, możesz upoważnić 
określoną osobę do środków zgromadzo-
nym na Twoim rachunku bankowym. W tym 
celu zapytaj w banku o tzw. zapis bankowy.

Zachowek to część wartości udziału spadko-
wego, który przypadłby uprawnionemu do za-
chowku, gdyby spadkodawca w testamencie 
nie zapisał majątku komuś innemu. Uprawnio-
nymi do zachowku są: zstępni (dzieci, wnuki, 
prawnuki itd.), małżonek oraz rodzice zmarłego, 
jeżeli byliby uprawnieni do spadku w razie dzie-
dziczenia ustawowego. 



SPADKOBRANIE

1. Pamiętać należy o tym, że na przyjęcie albo 
odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od 
dnia, w którym dowiedzieliśmy się o naszym 
powołaniu do dziedziczenia (najczęściej – 
od śmierci spadkodawcy). Dlatego nie warto 
odkładać w czasie załatwienia spraw spad-
kowych. Gdy bowiem nie podejmiemy w tym 
terminie żadnego działania, z mocy prawa 
przyjmiemy spadek. 

2. Ważne jest również to, że w sytuacji odrzu-
cenia spadku, ta część spadku, która by nam 
przypadała przypada naszym spadkobier-
com. W związku z tym, jeżeli odrzuciliśmy 
spadek, zwróćmy uwagę naszym krewnym 
(m.in. dzieciom), że ta część spadku będzie 
przypadać im – oni również mogą spadek 
odrzucić.

3. Stwierdzenie nabycia spadku możemy uzy-
skać przed sądem (składając wniosek o 
stwierdzenie nabycia spadku) lub u notariu-
sza (poprzez sporządzenie aktu poświad-
czenia dziedziczenia). 

4. Pamiętajmy, że po otrzymaniu spadku, spo-
czywa na nas obowiązek podatkowy. Unik-
niemy jednak konieczności zapłacenia po-
datku od spadku po najbliższej osobie, jeżeli 
zgłosimy ten fakt do urzędu skarbowego w 
ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku 
podatkowego. Takie same zasady obowiązu-
ją w razie otrzymania darowizny.

Seniorze! 
Nie bój się szukać pomocy! 

Reaguj, gdy Tobie lub innej 
osobie dzieje się krzywda!

Gdy jest taka potrzeba, alarmuj 
Policję pod numerem 997 lub 
112, a także  za pośrednictwem 
swojego dzielnicowego. 

Każde miasto (gmina) prowa-
dzi również Ośrodek Pomocy 
Społecznej, do którego zadań 
należy interweniowanie w razie 
zauważenia czyjejś krzywdy.

W każdym powiecie funkc-
jonuje punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Mogą 
z niej skorzystać osoby, 
które złożą oświadczenie 
że nie stać ich na pokrycie 
kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. 

W urzędzie miasta (gminy) 
lub starostwie powiatowym, 
dowiesz się, gdzie zna-
jduje się najbliższy punkt  
w którym możesz zasięgnąć 

porady.
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Z myślą o każdym 
pokoleniu

ul. Hubska 54-52, lok. U750-250 Wrocław
e-mail: kontakt@przyszloscpokolen.pl

www.przyszloscpokolen.pl

Fundacja Przyszłość Pokoleń

Fundacja działa od 2014 roku. Jej celem jest animo-
wanie działań na rzecz dobra wspólnego, mając na 
uwadze, by poruszana problematyka była analizo-
wana w perspektywie długoterminowej – z myślą  
o przyszłych pokoleniach. Fundacja w szczególności 
opracowuje raporty oraz proponuje rozwiązania legi-
slacyjne, a także prowadzi szkolenia i kampanie infor-
macyjne na tematy społecznie doniosłe.


