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Wstęp
Drogi Czytelniku,
historie, które poznasz w niniejszym opracowaniu wydarzyły się naprawdę. Nie są to zatem tylko opowieści o wyjątkowym nieszczęściu
postaci z serialu czy reklamy telewizyjnej. Za każdą z tych opowieści
kryje się dramat konkretnej osoby, nierzadko z twojego sąsiedztwa.
I chociaż jako autorzy musimy zmienić imiona, nazwy miejscowości czy
niektóre fakty, zagrożenie pozostaje cały czas to samo. Także, każda
przedstawiona przez nas opowieść w rzeczywistości miała nieco inny
przebieg. Dlaczego? Ponieważ ludzi złej woli ogranicza tylko ich wyobraźnia i często realizują coś, co uczciwemu człowiekowi nie przyszłoby nawet do głowy.
Zagrożenia, które opisujemy w niniejszym opracowaniu, mogą dotyczyć każdego z nas – niezależnie od wieku. Ze względu jednak na fakt,
że osoby starsze często borykają się z problemem samotności i braku
pomocy ze strony osób bliskich, są oni grupą szczególnie narażoną na
działania osób wykorzystujących dobre serce osób w „jesieni życia”.
Naszym zdaniem, to właśnie samotność jest główną przyczyną większości nieszczęść, które nas spotykają. Często bierze się ona z przyczyn niezależnych od naszej woli - często z faktu owdowienia czy też
wyjazdu bliskich w dalekie strony. Dlatego prosimy cię, drogi Czytelniku, abyś po zapoznaniu się z treścią niniejszego opracowania,
spróbował przekazać je dalej jakiejś 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, gdzie będzie można spędzić razem czas? Gorąco zachęcamy do
rozważenia takiej możliwości. Tak długo bowiem jak trzymamy się razem, tak długo jesteśmy bezpieczniejsi w otaczającym nas świecie.
						
						Fundacja Przyszłość Pokoleń

3

#1

Przestępstwa

Pani Leokadia (77 l.) z Opola odebrała telefon. Głos w słuchawce był zniekształcony, emerytka usłyszała jednak mężczyznę. „Łukasz?” – spytała
emerytka, przekonana, że rozmawia ze swoim wnukiem. „Tak! Łukasz!
Dzień dobry babciu!” – odpowiedział rozmówca. Mężczyzna opowiedział pani Leokadii, że zatrzymała go policja. Przebywa on właśnie na
komisariacie i ażeby nie zostać zatrzymanym, musi wpłacić „kaucję”
w wysokości 10.000 zł. Emerytka niesiona chęcią pomocy ukochanemu wnuczkowi, natychmiast zadeklarowała pomoc. Zgodnie z ustaleniami, pod adres pani Leokadii po kilkunastu minutach przybył kolega
„Łukasza”, który odebrał przygotowaną gotówkę. Kobieta dopiero po
kilku godzinach zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.

W ostatnich latach w podobny sposób oszukanych zostało tysiące polskich seniorów na łączną sumę setek milionów złotych. Należałoby jednak zadać sobie
pytanie: czy pani Leokadia naprawdę musiała stać się ofiarą oszusta? Czy historia ta mogłaby potoczyć się inaczej gdyby emerytka zachowała podstawowe
środki ostrożności? Zwróć uwagę, że dzwoniący oszust najprawdopodobniej
nie wiedział nawet, że osoba do której dzwoni ma wnuka – to sama seniorka
zdradziła mu imię „Łukasz”.
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Zapamiętaj
•

Naucz się mówić „NIE”!

•

Miej świadomość, że telefon zniekształca głos – nie wstydź się
weryfikować swoich rozmówców.

Odmowa lub przerwanie rozmowy nie oznaczają braku kultury!

Zapytaj ich na przykład o jakiś fakt, znany osobie za którą się podaje
(np. imię czy datę urodzenia kogoś wam bliskiego).

•

Uważaj, co mówisz! Także „między słowami”!

•

Policja i inne służby nigdy nie proszą obywateli o przekazanie im
gotówki czy innych kosztowności.

Nie zdradzaj imion, nazwisk czy innych danych osobowych. Nie zdradzaj
szczegółów swojego życia albo tego, że jesteś sam w domu lub wkrótce
wyjeżdżasz!

Obecnie, nie istnieje nawet możliwość gotówkowej zapłaty mandatu.

•

Spróbuj skontaktować się z bliskimi lub Policją, aby zweryfikować,
czy przekazana ci informacja jest prawdziwa.
Zweryfikuj prawdziwość informacji w kilku źródłach.
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#2

Przestępstwa

Do samotnie mieszkającej 75-letniej pani Ewy z Wrocławia zapukało
dwóch roboczo ubranych mężczyzn, trzymających skrzynki z narzędziami. Przedstawili się oni jako hydraulicy przysłani przez spółdzielnię
mieszkaniową, gdyż w mieszkaniu emerytki wystąpiła awaria instalacji. Pani Ewa ochoczo zaprosiła ich do środka i udostępniła pomieszczenia. Mężczyźni poprosili ją, aby poszła do łazienki i w momencie,
gdy ci będą do niej krzyczeć – odkręcała albo zakręcała wodę, podczas gdy fachowcy będą robić coś przy zaworze w kuchni. W czasie
takiej kilkuminutowej „współpracy” kobiety z mężczyznami, jeden
z nich szczegółowo przeszukał mieszkanie emerytki i skradł kosztowności oraz znalezione w szufladzie pieniądze.
Po rzekomej „naprawie” panowie pożegnali się ze starszą panią i opuścili lokal. Pani Ewa dopiero nazajutrz zorientowała się, że została okradziona.

Znakomita większość kradzieży dokonanych na osobach starszych w ich domach, zaczyna się od dobrowolnego wpuszczenia złodzieja do domu. Zdarzało
się, że podszywali się oni pod urzędników, policjantów czy nawet księży.
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Zapamiętaj
•

Nie otwieraj drzwi nieznajomym!

•

Oprócz szczególnych wypadków, Policja i inne służby mogą wtargnąć do twojego mieszkania wyłącznie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora.

•

Instytucje publiczne nigdy nie wykorzystują prywatnych pieniędzy
do przeprowadzenia akcji!

•

Wartościowe rzeczy miej schowane w innym pomieszczeniu, niż
tym, w których przyjmujesz odwiedzających.

Dokładnie sprawdzaj dane osób podających się za pracowników służb
i instytucji (Policja ma obowiązek wylegitymowania się, ale pamiętaj, że
legitymacje mogą zostać sfałszowane).

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.

•

Pracownicy urzędów i innych instytucji bardzo rzadko przychodzą
do naszego miejsca zamieszkania.
Każda taka wizyta niech wzbudzi u ciebie szczególną czujność!

•

Jeśli spodziewasz się zapowiedzianej wcześniej wizyty nieznanej ci
osoby (np. fachowca czy kominiarza), poproś kogoś bliskiego, aby
przez ten czas ci towarzyszył.
Skontaktuj się również z właściwą instytucją (np. spółdzielnią mieszkaniową, Policją, urzędem gminy czy miasta), aby potwierdzić tożsamość
osób i cel ich wizyty.
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#3

Przestępstwa

Kilka dni przed świętem Wszystkich Świętych, pani Jadwiga (73 l.) z Legnicy udała się na cmentarz, aby uporządkować groby swoich bliskich.
Ponieważ dzień był słoneczny, zdecydowała się na umycie zakurzonego
pomnika. Kiedy poszła na chwilę nabrać wodę z kranika znajdującego
się przy głównej alei, pozostawiła wszystkie swoje rzeczy przy grobie.
Gdy wróciła, zorientowała się, że z ławeczki zniknęła jej torebka w której trzymała m. in. portmonetkę, dokumenty i klucze od domu.
Zdruzgotana emerytka nie tylko została okradziona z kilkuset złotych,
ale także miała problem z dostaniem się do własnego domu. Ponadto,
kilka tygodni po całym zajściu dowiedziała się, że na jej nazwisko została zaciągnięta pożyczka w jednym z parabanków.

W tej historii Pani Jadwiga nie została brutalnie napadnięta. Nie musiała się szarpać ze złodziejem - nawet go nie widziała! Przestępca po prostu wykorzystał
dogodny moment, który przez swoją nieostrożność stworzyła sama seniorka.
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Zapamiętaj
•

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 markecie 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.

•

Gdy utracisz swoje dokumenty, natychmiast zgłoś ten fakt do odpowiedniego urzędu.

Podobnie z kartą płatniczą – zapisz sobie numer telefonu, pod którym
możesz zastrzec utraconą kartę.

•

Chroń swoje dane osobowe!

Nie przekazuj nieznajomym swoich dokumentów i nie pozwalaj na ich
kopiowanie! Informacje w nich zawarte mogą posłużyć do zaciągnięcia
zobowiązania na twoje nazwisko.
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#4

Przestępstwa

Pan Edward (72 l.) ze Świdnicy otrzymał wiadomość na Facebooku.
Imię i nazwisko nadawcy wskazywało, że pisze do niego jego syn. Z korespondencji wynikało, że pilnie potrzebuje on pieniędzy, a ponieważ
stoi tuż przy bankomacie, pan Edward może przesłać mu pieniądze
przelewem, za pomocą systemu „BLIK”. Emeryt wysłał zatem wygenerowany w aplikacji mobilnej kod swojemu rozmówcy i zaakceptował transakcję na kilkaset złotych. Po obciążeniu rachunku rozmowa
została ucięta. Dopiero kilka dni później, na spotkaniu z synem, pan
Edward dowiedział się, że jego syn nie pisał do niego na Facebooku,
a emeryt padł ofiarą oszustów. Wyłudzonych pieniędzy nigdy nie udało się odzyskać.

Z korzystaniem z nowymi technologiami wiąże się dużo korzyści, lecz jeśli będziemy z nich korzystać w sposób nieostrożny – mogą stać się one narzędziem
w rękach oszustów. W prezentowanej historii widać „jak na dłoni”, że oszuści
podszywają się pod inne osoby również w Internecie. Pan Edward wiedziony
chęcią niesienia pomocy, nie zachował jednak podstawowych środków ostrożności. Może wystarczyłoby zadzwonić do syna?
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Zapamiętaj
•

Nie wszystko, co jest napisane w Internecie, musi być prawdziwe
– także tożsamość osób!

•

Weryfikuj osoby, z którymi nawiązujesz kontakt!

•

Chroń swoje hasła, wyloguj się gdy skończysz używać internetowego konta!

•

Nie klikaj w linki wysyłane ci od nieznanych lub podejrzanych osób.

•

Policja czy inne służby i urzędy nie będą kontaktować się z tobą
przez internet, jeśli wyraźnie tego wcześniej z nimi nie ustalisz.

•

Przed przekazaniem środków pieniężnych osobie, która do ciebie
pisze zweryfikuj czy jest to faktycznie twój bliski lub znajomy, np.
kontaktując się z nim telefonicznie.

Szczególnie, jeśli chcą od ciebie informacji, danych osobowych lub pomocy finansowej.

Bądź podejrzliwy, gdy nagle osoba z którą długo nie utrzymywałeś kontaktu wysyła ci jakiś załącznik, informuje o wygranej czy wyjątkowej okazji.

11

#5

Zawieranie umów

Pani Wanda (73 l.) z Brzegu otrzymała telefoniczne zaproszenie na
bezpłatny pokaz akcesoriów leczniczych, organizowany w pobliskim
hotelu. Organizator każdemu uczestnikowi zapewniał poczęstunek dla
dwóch osób, a także – w razie potrzeby – podwózkę z i do miejsca zamieszkania. Emerytka przyjęła zaproszenie i wraz z koleżanką udała się
na pokaz. Po multimedialnej prezentacji garnków, których promocyjna cena obowiązywała tylko tego dnia, kobieta zdecydowała się na
zakup dwóch zestawów na łączną cenę 2 999 zł. Ponieważ jednak nie
dysponowała takimi środkami, zdecydowała się na oferowaną przez
miłego sprzedawcę, sprzedaż ratalną.
Kobieta do dziś jest zadowolona z jakości zakupionych garnków. Jednakże, kilka tygodni po transakcji, córka pani Wandy pokazała jej
w Internecie identyczny zestaw do kupienia za 400 zł, a emerytka
z trudnością spłaca rozłożone na kilka lat raty.

W ostatnich latach w Polsce, niezwykle popularne stały się prezentacje organizowane przez różne obwoźne firmy oferujące swoje produkty. Jako Fundacja stanowczo przestrzegamy przed tego rodzaju „pokazami” i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z tego typu handlowcami. Jeśli
jednak, po powrocie do domu emocje opadły i poczuli się Państwo oszukani
dokonanymi zakupami, możliwe, że jeszcze nie wszystko jest stracone – warto
jednak działać szybko.
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Zapamiętaj
•

Kiedy dokonujesz czynności prawnej z przedsiębiorcą (np. zawierasz umowę), w zakresie niezwiązanym z twoją działalnością zawodową – jesteś wtedy konsumentem.
Z tego tytułu przysługuje ci szereg uprawnień.

•

Jako konsument masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu
14 dni – bez konieczności podawania przyczyny!
- Na odległość - więc na przykład przez telefon lub Internet.
- Poza lokalem przedsiębiorstwa – więc w miejscu innym, niż sklep stacjonarny (np. na pokazie czy kiermaszu).

•

Jeśli jesteś konsumentem i nie zostałeś poinformowany o prawie
do odstąpienia od umowy, ustawowy termin wynosi nie 14 dni,
lecz aż 12 miesięcy.

•

Aby skorzystać z uprawnienia, musisz przekazać sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy (najlepiej sporządzone na
piśmie) oraz zwrócić otrzymany towar.
W przypadku korzystania w tym celu z poczty – wybieraj przesyłkę „poleconą”, aby mieć potwierdzenie nadania i dotrzymania czternastodniowego
terminu.

•

Podczas uczestnictwa w prezentacji zapisz nazwę firmy i jej adres.

•

Jeśli czujesz się oszukany w kontakcie z przedsiębiorcą – możesz
zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów – w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta dowiesz się, gdzie prowadzi swoje biuro.

Przedsiębiorca ma obowiązek udzielić ci tych informacji. Bez tych danych,
dotarcie do firmy i dokonanie zwrotu towaru będzie niezwykle trudne.
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#6

Zawieranie umów

Pan Andrzej (69 l.) z Wałbrzycha otrzymał telefon od przedsiębiorstwa
zajmującego się sprzedażą artykułów RTV i AGD. Zachęcony przez
sympatycznego sprzedawcę, zdecydował się zakupić drukarkę, która została mu dostarczona po trzech dniach od telefonu - co emeryt
pokwitował podpisaniem dokumentu otrzymanego od kuriera. Okazało się jednak, że drukarka nie posiada niektórych funkcji, o których
zapewniał sprzedawca w rozmowie telefonicznej.

Okazało się, że Pan Andrzej inaczej wyobrażał sobie sprzęt, który zostanie mu
dostarczony. W takiej sytuacji Pan Andrzej ma kilka możliwości:
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Zapamiętaj
•

Ponieważ jest konsumentem, który zawarł umowę na odległość,
przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od
otrzymania drukarki.

•

Niezależnie od powyższego prawa, Pan Andrzej może reklamować
drukarkę z tytułu gwarancji (jeśli sprzedawca taką przewidywał)
albo rękojmi (niezależnie, czy sprzedawca o takim prawie informował).
Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Pana Andrzeja wynosi 2 lata.

•

Jeśli jesteś konsumentem i nie zostałeś poinformowany o prawie
do odstąpienia od umowy, ustawowy termin wynosi nie 14 dni,
lecz aż 12 miesięcy.

•

Reklamując drukarkę u sprzedawcy z tytułu rękojmi, Pan Andrzej
może żądać od sprzedawcy:
1)
2)
3)
4)

naprawy towaru;
obniżenia ceny;
wymiany towaru na nowy;
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

•

Aby dokonać reklamacji z tytułu rękojmi, pan Andrzej powinien
złożyć sprzedawcy oświadczenie z tytułu rękojmi. Najlepiej jeśli
uczyni to na piśmie.

•

Na wypadek podobnych sytuacji, zawsze warto zachować jakiś dowód zakupu (np. paragon).
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#7

Czynności na
przyszłość seniora

W dniu swoich siedemdziesiątych urodzin pan Józef, będący od kilku
miesięcy wdowcem i mieszkający ze swoim najmłodszym synem oraz
jego żoną, zarządził spotkanie rodzinne. Postanowił on zawczasu podzielić między dzieci swój majątek, między innymi aby uniknąć rodzinnych kłótni o spadek po jego śmierci. Dom w którym aktualnie
mieszkał, postanowił przekazać w darowiźnie synowi, który już od kilku lat razem z nim mieszkał.
Po kilku miesiącach od przeniesienia własności, atmosfera w domu
wyraźnie się pogorszyła – szczególnie za sprawą synowej pana Józefa,
która nigdy nie pałała sympatią do emeryta. Między domownikami
często dochodziło do kłótni. Jednocześnie, kobieta w żaden sposób
nie interesowała się podupadającym na zdrowiu panem Józefem.
Pewnego razu, pod nieobecność seniora z powodu wyjazdu do sanatorium, przekształciła pokój w którym mieszkał - w pokój gościnny, jednocześnie przenosząc wszystkie jego rzeczy do małego pomieszczenia,
służącego wcześniej jako schowek. Kobieta wielokrotnie powtarzała
też panu Józefowi, że „może go się w każdej chwili pozbyć”, gdyż ten
dom nie jest już jego.

Nieporozumienia w rodzinie bardzo często dotyczą spraw majątkowych, dlatego
też warto pochwalić pana Józefa, że chciał zawczasu uporządkować te sprawy.
Jednakże emeryt myśląc o innych, nie zagwarantował sobie należytej opieki
i bezpieczeństwa.
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Zapamiętaj
•

Wobec chęci przepisania domu na kogoś innego, pan Józef mógł
rozważyć zawarcie umowy o dożywocie.

Umowa taka przenosi własność nieruchomości na inną osobę, jednocześnie zobowiązując ją do dożywotniego utrzymania i zapewnienia opieki
zbywającemu nieruchomość seniorowi. Dokładny zakres uprawnień dożywotnika (seniora) zwykle określa umowa o dożywocie, sporządzana
przed notariuszem. Takie „prawo dożywocia” może zostać ustanowione
również na większą ilość osób – np. współmałżonka zbywającego nieruchomość. W razie wytworzenia się między współzamieszkującymi złych
relacji, sąd może zamienić prawo dożywocia na dożywotnią rentę. Umowa taka może być dobrą alternatywą dla darowizny, gdyż zabezpiecza
interesy zbywającego nieruchomość.

•

W razie wystąpienia już takiej sytuacji, jaka spotkała pana Józefa,
może on odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanych.
Aby tego dokonać, musi on złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie,
a następnie, notarialnie lub sądownie, przywrócić poprzedni stan prawny.
Należy pamiętać, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od
dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego – czyli o niewłaściwym zachowaniu domowników.

•

Warto mieć na uwadze, że konflikt tego typu może przerodzić się
nawet w znęcanie się (fizyczne lub psychiczne) nad panem Józefem.
Wobec tego, należałoby rozważyć zwrócenie się o pomoc do zaufanej mu
osoby a nawet ośrodka pomocy społecznej czy Policji.
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#8

Czynności na
przyszłość seniora

Pani Irena (79 l.) mieszkała samotnie na jednym z wrocławskich osiedli, w mieszkaniu będącym jej jedyną cenną własnością. Odkąd dzieci
z wnukami wyprowadziły się za granicę, nie utrzymywała ona bliskich
kontaktów z rodziną. Od czasu, gdy zmarł mąż pani Ireny, borykała się
ona z kłopotami finansowymi. Niewielka emerytura nieraz ledwo starczała na zakup potrzebnych lekarstw i żywności. Pewnego razu seniorka dowiedziała się z reklamy telewizyjnej o możliwości uzyskania dożywotniej renty z „funduszu hipotecznego”, w zamian za oddanie po
śmierci swojego mieszkania. Kobieta zdecydowała się na takie posunięcie, dzięki czemu otrzymywała każdego miesiąca dodatkowe 700
zł, dzięki którym mogła pozwolić sobie na spokojne dokonywanie zakupów i ponoszenie opłat. Dodatkowym świadczeniem nie nacieszyła
się jednak zbyt długo, gdyż rok po podpisaniu umowy z funduszem
zmarła. Dzieci pani Ireny, które wystąpiły o stwierdzenie nabycia spadku, zdziwiły się, że mieszkanie po ich matce stało się własnością kogoś
innego.

Tak zwana „odwrócona hipoteka” to rodzaj umowy cieszący się w Polsce
wciąż małą, lecz rosnącą popularnością. Istnieje wiele modeli tego typu umów,
jednakże ich sens sprowadza się do tego, że w zamian za świadczenie pieniężne
(zwykle comiesięczne) właściciel nieruchomości przekazuje ją po śmierci oznaczonej osobie (instytucji, bankowi).
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Zapamiętaj
•
•
•

Konsekwencje odwróconej hipoteki są bardzo daleko idące – twoi
spadkobiercy nie odziedziczą po tobie obciążonej w ten sposób
nieruchomości (np. twojego mieszkania).
Istnieje wiele modeli umów odwróconej hipoteki – warto skonsultować ją nie tylko z zaufaną osobą, ale także z prawnikiem.
Umowy tego typu mają w sobie dużo ryzyka – nie wiadomo bowiem,
jak długo będziesz żyć.

Może okazać się, że nieruchomość o dużej wartości oddasz za bezcen,
podczas gdy sprzedając ją, otrzymasz znacznie większą kwotę.

•

Instytucje oferujące tego typu umowy są nastawione na zysk.

•

Z umowy o odwrócony kredyt hipoteczny możesz odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia.

Dlatego bardzo możliwe, że zaproponowane świadczenie będzie znacznie niższe, niż realna wartość nieruchomości – nawet przy perspektywie
wielu lat życia.

Jeżeli masz wątpliwości co do zgodności z prawem zawartej umowy, rozważ powiadomienie o tym Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub
Rzecznika Finansowego.
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#9

Czynności na
przyszłość seniora

Pani Genowefa (90 l.) z Kędzierzyna-Koźla była wdową. Nigdy nie miała dzieci, a jej rodzeństwo już zmarło. Najbliższą osobą emerytki był
wnuk jej siostry – Michał - który często ją odwiedzał i którego seniorka traktowała jak syna. Mimo podeszłego wieku, pani Genowefa była
w bardzo dobrej formie – mieszkała sama, dbała o dom i często wychodziła na spacery. Pewnego razu jednak jej stan zdrowia znacznie
się pogorszył i jako osoba obłożnie chora trafiła na kilka miesięcy do
szpitala. Chociaż cioteczny wnuk opiekował się panią Genowefą, dbał
o jej leczenie i prowadzenie jej spraw - to jednak nie był traktowany
jak osoba wystarczająco bliska pani Genowefie, by móc decydować
o wszystkich jej sprawach. Po pewnym czasie pojawiły się problemy,
gdyż Michał nie mógł m. in. załatwić spraw cioci w urzędach czy odebrać jej emerytury, z której można by ponieść koszty opieki.

Brak najbliższej rodziny (małżonka, dzieci) może powodować problemy w prowadzeniu cudzych spraw w sytuacji, gdy bliska nam osoba nie będzie mogła
sama ich prowadzić. Często w świetle prawa czy praktyki funkcjonowania instytucji publicznych, daleka rodzina czy nawet konkubent są traktowani jak osoby
zupełnie obce. W opisanej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby (gdy pani
Genowefa była jeszcze pełni sił) udzielenie pełnomocnictwa zaufanej osobie.
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Zapamiętaj
•

Najpewniejszym rodzajem pełnomocnictwa, będzie pełnomocnictwo sporządzone u notariusza, zaś do spraw związanych z podejmowaniem przesyłek na poczcie (np. emerytury) – pełnomocnictwo pocztowe.

•

Pełnomocnictwo może być udzielone do określonych czynności,
oraz ogólne.
Poprzez pełnomocnictwo można również upoważnić kogoś do dysponowania naszym kontem bankowym.

•

Pamiętaj, że gdy zachodzi taka konieczność, notariusz może do ciebie przyjechać.

•

W razie długotrwałej niemożności prowadzenia swoich spraw, dobrym pomysłem może być rozważenie ubezwłasnowolnienia takiej
osoby i powierzenie bliskiej jej osobie opieki lub kurateli.
Jednakże krąg osób które mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o ubezwłasnowolnienie jest bardzo ograniczony. Mogą o to wystąpić małżonek,
krewni w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki itd.) oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator, a także Rzecznik Praw Obywatelskich
i Rzecznik Praw Dziecka.
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#10

Spadki

Pan Wacław (82 l.), wdowiec z Wrocławia miał dwóch synów. Ponieważ jeden z nich przed wieloma laty popadł w konflikt z całą rodziną
i nie interesował się losem ojca, emeryt postanowił, że sporządzi testament, w którym całość majątku przepisze drugiemu synowi, który od
lat mieszkał z nim i opiekował się gdy pan Wacław podupadał na zdrowiu. Gdy pan Wacław zmarł, bliższy ojcu syn wyprawił mu pogrzeb,
uporządkował sprawy po ojcu oraz wystąpił do sądu o stwierdzenie
nabycia spadku na podstawie testamentu – co zgodnie z jego wnioskiem nastąpiło. Zdziwił się bardzo, gdy po kilku tygodniach otrzymał
on informację, że jego brat – który nawet nie przyjechał na pogrzeb
ojca – domaga się zapłaty zachowku po zmarłym panu Wacławie.

W opisanej historii, gdyby pan Wacław nie zdecydowałby się na sporządzenie
testamentu, do dziedziczenia powołani byliby na podstawie przepisów prawa dwaj jego synowie w częściach równych. Pominięcie w testamencie osób,
które dziedziczyłyby po zmarłym w razie dziedziczenia ustawowego, nie jest
równoznaczne z ich wydziedziczeniem. Osoby te są wówczas uprawnione do
zachowku.
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Zapamiętaj
•

Możliwe jest pozbawienie prawa do zachowku przez wydziedziczenie określonych osób.

Można tego dokonać w testamencie, w sytuacjach, gdy osoba uprawniona do zachowku doprowadza do którejś z poniższych sytuacji:
a) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego,
b) dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu
osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności
albo rażącej obrazy czci,
c) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

•

Przyczyna wydziedziczenia powinna zostać wskazana w treści
testamentu, inaczej wydziedziczenie jest nieskuteczne.

•

Warto zawczasu skonsultować sprawy dziedziczenia z prawnikiem.

•

Niezależnie od dziedziczenia ustawowego czy testamentowego,
możesz upoważnić określoną osobę do środków zgromadzonym na
Twoim rachunku bankowym.

Chcąc zapisać określoną rzecz konkretnej osobie, zapytaj go o zapis windykacyjny.

W tym celu zapytaj w banku o tzw. zapis bankowy.
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#11

Spadki

Kilka miesięcy temu zmarła matka pani Janiny (60 l.) z Głogowa. Ponieważ jednak pani Janina ustaliła z pozostałą rodziną, że nie będzie
w żaden sposób zabiegać o majątek po zmarłej, nie interesowała się
sprawami spadkowymi. Dopiero po ponad roku, gdy jej rodzeństwo
złożyło wniosek w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku, dowiedziała się, że na skutek nieodrzucenia spadku przyjęła go z dobrodziejstwem inwentarza. Okoliczność ta zmusiła ją do przeprowadzenia
wraz z resztą z rodziny działu spadku, który to trwał kilkanaście miesięcy. Ponadto, po blisko roku po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, pani Janina dostała decyzję z urzędu skarbowego, obligującego ją do zapłacenia podatku od spadku po
zmarłej mamie.

Stare porzekadło głosi, że „chcącemu nie dzieje się krzywda”. Sprawy spadkowe są dobrym przykładem tego, że nie należy zaniedbywać lub odwlekać załatwienia tej kategorii spraw. Zainteresowanie się spadkiem po bliskiej nam
osobie jest konieczne, żeby uniknąć niepożądanych dla nas konsekwencji.
W tym wypadku, pani Janina mogłaby uniknąć tych komplikacji gdyby zawczasu
odrzuciła spadek, a w razie przyjęcia – zgłosiła ten fakt do urzędu skarbowego.
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Zapamiętaj
•

Na przyjęcie albo odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od dnia,
w którym dowiedzieliśmy się o naszym powołaniu do dziedziczenia (najczęściej – od śmierci spadkodawcy).
Oświadczenie takie możemy złożyć przed sądem albo notariuszem. Gdy
nie podejmiemy w tym terminie żadnego działania, z mocy prawa przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

•

W sytuacji odrzucenia spadku, ta jego część, która by nam przypadała, przypada naszym spadkobiercom.

W związku z tym, jeżeli odrzuciliśmy spadek, zwróćmy uwagę naszym
bliskim (m. in. dzieciom), że ta część spadku będzie przypadać im – oni
również mogą spadek odrzucić.

•

Stwierdzenie nabycia spadku możemy uzyskać przed sądem (składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) lub u notariusza
(poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia) w dowolnym czasie.

•

Pamiętajmy, że po otrzymaniu spadku, spoczywa na nas obowiązek
podatkowy.
Unikniemy jednak konieczności zapłacenia podatku od spadku po najbliższej osobie, jeżeli zgłosimy ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 6
miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (uprawomocnienia się
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia u notariusza). Takie same zasady obowiązują w razie otrzymania darowizny.
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Zakończenie
Seniorze! Nie sposób opisać wszystkich historii, które niestety codziennie stają się udziałem osób starszych. Historii takich dostarczają zresztą częste doniesienia medialne, opowiadające o kolejnych
oszukanych osobach, kolejnych utraconych pieniądzach i wielu innych
przykrych konsekwencjach. Nie wstydź się i nie bój 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) prowadzi również Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego zadań należy interweniowanie w razie zauważenia czyjejś krzywdy.
Nieodpłatna pomoc prawna
W każdym powiecie funkcjonuje 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 znajduje się najbliższy punkt w którym możesz zasięgnąć porady.
Rzecznik Finansowy
Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów
w sporach z podmiotami rynku finansowego. Zgłoś się do niego, jeżeli czujesz się poszkodowany przez zakład ubezpieczeń, bank czy inny
podmiot finansowy. Więcej o działalności Rzecznika Finansowego dowiesz się na www.rf.gov.pl.
Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów
W każdym powiecie działa Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Do
jego zadań należy m. in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów. W najbliższym urzędzie gminy (miasta) dowiesz się, gdzie prowadzi swoje biuro w twojej okolicy.
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