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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie 

m. Zamość odbywa się w wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. 

zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania 

się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę 

uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(telefon, e-mail). 
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3. Prawo odstąpienia od umowy, wady oświadczeń woli czyli jak bronić 

się przed nieuczciwymi sprzedawcami 

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, kiedy do drzwi mieszkań starszych osób pukają 

akwizytorzy proponujący sprzedaż lub określoną usługę, za kwotę znacznie zawyżoną w stosunku do 

realnej wartości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca również uwagę, że duża część 

seniorów nie czyta umów, które podpisują. Seniorzy mają problem ze zbyt małą czcionką, 

niezrozumiałym językiem, czy dużą ilością stron. Korzystając z nieświadomości seniora, akwizytorzy 

wykorzystując sprytne techniki manipulacji sprzedażowej nakłaniają kupującego do podpisania 

niekorzystnej finansowo dla niego umowy, narażając przy tym na zdecydowanie zbyt duże wydatki. 

W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań. Pomoc w tym zakresie, ustawodawca 

zawarł w ustawie z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.  

Ochrona konsumenta 

Konsument, który zawiera umowę w lokalu przedsiębiorstwa (np. w sklepie, w salonie 

sprzedaży, itp.), samodzielnie i zazwyczaj z pewnym wyprzedzeniem podejmuje decyzję o potrzebie 

zakupu towarów, na które gotów jest przeznaczyć określoną sumę pieniędzy. Ma również czas do 

namysłu i możliwość porównania ofert różnych przedsiębiorców (a więc także podejmuje decyzję czy 

chce w ogóle do sklepu wstąpić). Takich możliwości z reguły nie ma przy zawieraniu umowy poza 

lokalem, a z pewnością są one mocno utrudnione. W takiej sytuacji, to przedsiębiorca jest inicjatorem 

kontaktu handlowego. 

Kolejną istotną kwestią jest to, iż w biurze lub sklepie wiemy, że każda osoba, która obsługuje 

klientów jest uprawniona do działania w imieniu przedsiębiorcy, wynika to z art. 97 k.c. Natomiast 

poza lokalem, nie mamy pewności, czy aby na pewno, reprezentant handlowy firmy (akwizytor) ma 

ważne pełnomocnictwo do działania w imieniu konkretnego, znanego z nazwy (firmy) przedsiębiorcy. 

Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż to w naszym interesie jest wiedzieć z kim zawieramy umowę, jak 

również pod jakim adresem możemy złożyć reklamację lub adresować korespondencję.  

Wszystkie te okoliczności. cechujące zawieranie umowy poza lokalem – tzn. na ulicy, na 

wczasach, w naszej pracy, na wycieczce, w domu – z uwagi na element zaskoczenia - utrudniają 

konsumentom przeprowadzenie analizy proponowanych warunków umowy, zbadanie wiarygodności 

kontrahenta oraz przewidzenie prawnych i finansowych następstw składanych oświadczeń woli. 

Ryzyko podjęcia nieracjonalnych wyborów co do osoby naszego kontrahenta lub warunków, na jakich 

zostaje zawarta umowa jest w takich przypadkach wysokie. 

Ustawa z 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta gwarantuje prawo odstąpienia od umowy 

w różnych sytuacjach, nie tylko wtedy kiedy ktoś stał się ofiarą „naciągaczy”. Prawem konsumenta 

jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez konieczności podawania 

wyraźnej przyczyny. Prawo to gwarantuje możliwość wycofania się zarówno z umowy niekorzystnej 

dla nas finansowo, jak i takiej z zawarcia której się rozmyśliliśmy.  

Ustawodawca, umożliwia tzw. „cooling period” – czyli okres uspokojenia po zakupie, 

w którym – po uprzedniej fascynacji nowością zakupionej rzeczy – zaczynamy myśleć racjonalnie. Art. 
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27 ustawy o prawach konsumenta stanowi jasno, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem 

przedsiębiorstwa (czyli np. w domu z akwizytorem), konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy bez konieczności podania przyczyny. Odstąpienie takie należy sporządzić w formie 

pisemnej i nadać w ciągu 14 dni kalendarzowych (nie roboczych) listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, na adres przedsiębiorcy (widoczny na pieczątce lub ujawniony w bazie 

CEIDG po podaniu numeru NIP). 

Koszty związane z odstąpieniem od umowy 

W razie odstąpienia od umowy konsument co do zasady nie ponosi kosztów związanych z jej 

zawarciem i wykonaniem. Jednakże jeśli wybrał inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia 

rzeczy, przedsiębiorca nie musi zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów tej dostawy, które 

konsument poniósł (art. 33 PrKonsU). Ponadto konsument ponosi zasadniczo bezpośrednie koszty 

zwrotu rzeczy, poza wypadkami określonymi w art. 34 ust. 2 PrKonsU. Konsument jest również 

zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeśli żądał (art. 15 

ust. 3 PrKonsU) wykonania, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, usługi albo 

dostarczenia wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości lub energii cieplnej. 

Co ważne i wymaga uwypuklenia, zakazane jest zastrzeganie odstępnego (art. 396 k.c.) na 

wypadek odstąpienia konsumenta od umowy, jak również zastrzeganie w umowie, że w wypadku 

odstąpienia konsument będzie zobowiązany naprawić szkodę, jakiej przedsiębiorca doznał w wyniku 

skorzystania przez konsumenta z przewidzianego w PrKonsU prawa do odstąpienia (wniosek z wyr. 

TSWE z dnia 22 kwietnia 1999 r., Travel Vac, C-423/97, EU:C:1999:197, pkt 58). 

Obowiązki przedsiębiorcy 

Do obowiązków przedsiębiorcy należy dokładne przedstawienie oferty oraz samego siebie. 

Osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy powinna przedstawić konsumentowi dokument 

potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, dokument tożsamości oraz dokument 

potwierdzający swoje umocowanie. Ponadto każdy, kto zawiera z konsumentem umowę poza 

lokalem przedsiębiorstwa, powinien poinformować go na piśmie o prawie odstąpienia od umowy. 

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do wręczenia konsumentowi pisemne potwierdzenia 

zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. 

Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, termin 

na odstąpienie ulega przedłużeniu o 12 miesięcy. W takim wypadku termin do odstąpienia od umowy 

upływa 12 miesięcy po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie, ustalonego zgodnie z art. 28 

PrKonsU. 

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy powinna być przekazana konsumentowi przed 

zawarciem umowy (art. 12 ust. 1 pkt 9 i 12, art. 13, art. 19 PrKonsU), w samej umowie (art. 22 

PrKonsU) oraz w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość (art. 21 ust. 1 pkt 1 PrKonsU). Sankcja 

przedłużenia terminu do odstąpienia od umowy została przewidziana w art. 29 PrKonsU na wypadek 

nieprzekazania wspomnianej informacji najpóźniej w chwili, w której 14-dniowy termin na 

odstąpienie zaczyna bieg zgodnie z dyspozycją art. 28 PrKonsU. Za takim stanowiskiem przemawia 

art. 29 ust. 2 PrKonsU, zgodnie z którym poinformowanie konsumenta o prawie do odstąpienia od 
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umowy przed upływem przedłużonego (12-miesięcznego) terminu określonego w ust. 1 tego 

artykułu, rodzi ten skutek, że termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia poinformowania o prawie 

do odstąpienia. Oznacza to, że w takiej sytuacji termin na odstąpienie ulega skróceniu, przy czym nie 

może on być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu określonego zgodnie z art. 28 

PrKonsU. Jednocześnie nawet bardzo późne przekazanie konsumentowi informacji o prawie do 

odstąpienia nie może przedłużyć tergo terminu ponad termin 12 miesięcy i 14 dni od dnia 

rozpoczęcia biegu terminu zgodnie z art. 28 PrKonsU. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie 

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub 

ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i 

których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż 

te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do 

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy 

o prenumeratę; 
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11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia 

usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od 

umowy. 

Wady oświadczenia woli a zawieranie umów 

Oświadczenie woli jest każdym przejawem woli człowieka, które ma na celu wywołanie 

skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Wola ta często 

wyrażana jest poprzez zawarcie umowy. Jeśli jednak podejmowanie lub wyrażanie woli objęte będzie 

nieprawidłowościami, umowa może być nieważna. 

Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy skutkują bezwzględną nieważnością 

czynności prawnej albo nieważnością względną. W pierwszym przypadku czynność prawna nie 

wywoła żadnych skutków prawnych od chwili jej powstania. Względna nieważność sprawia 

natomiast, że wprawdzie czynność prawna będzie ważna, natomiast możliwe będzie jej wzruszenie w 

określonym czasie i przez określoną osobę. 

To, który ze skutków wystąpi w danym przypadku, uzależnione jest od wady oświadczenia 

woli. Nieważność bezwzględna ma miejsce w przypadku wad oświadczenia woli takich jak brak 

świadomości lub swobody oraz pozorność. Nieważność względna znajduje natomiast zastosowanie w 

przypadku zawarcia umowy pod wpływem błędu, podstępu czy groźby. 

Stan wyłączający świadome lub swobodne złożenie oświadczenia woli 

Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy spowodowane brakiem świadomości lub 

swobody występują w sytuacji, gdy osoba podejmująca decyzję i składająca oświadczenie woli nie 

miała rozeznania, nie mogła zrozumieć posunięć własnych czy innych osób lub nie zdawała sobie 

sprawy ze znaczenia własnego postępowania. Brak świadomości lub swobody może być 

spowodowany chorobą umysłową, niedorozwojem umysłowym, znajdowaniem się pod wpływem 

narkotyków, alkoholu czy innych substancji odurzających czy demencją starczą. Nie musi być przy 

tym stanem permanentnym. Wystarczy, by wystąpił w chwili podejmowania decyzji i dokonania 

czynności prawnej. 

Pozorność 

Kolejna wada oświadczenia woli powodująca nieważność bezwzględną czynności to 

pozorność. Jest to sytuacja, w której oświadczenie woli składane jest drugiej stronie za jej zgodą dla 

pozoru, zwykle w celu ukrycia innej czynności prawnej. Zazwyczaj więc strony umawiają się, że 

złożone oświadczenie woli w ogóle nie wywoła skutków prawnych albo wywoła inny skutek, niż 

wynikający z treści czynności. 
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Przykładowo, pozorność może mieć miejsce, gdy strony, chcąc dokonać darowizny, umówią 

się, że zawierają umowę sprzedaży, co pozwoli im uniknąć podatku od darowizn. Jeśli pod pozorną 

czynnością kryje się ukryta, wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy spowodują, że umowa 

pozorna będzie nieważna, natomiast czynność ukryta będzie obowiązywać – pod warunkiem, że 

spełnia ona wymogi co do właściwości i kwestie formalne. Jeśli natomiast w przypadku czynności 

odpłatnej osoba trzecia nabyła wskutek niej prawo lub została zwolniona z obowiązku i nie zdawała 

sobie sprawy z pozorności, czynność ta pozostanie skuteczna wobec tej osoby. 

Błąd 

Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy wynikające z błędu będą mieć miejsce, gdy osoba 

składająca oświadczenie miała niezgodne z prawdziwym stanem wyobrażenie o rzeczywistości. Aby 

można było powołać się na błąd, muszą spełnione zostać łącznie dwie przesłanki: 

1) błąd musi odnosić się do czynności prawnej – na przykład dotyczyć ceny lub przedmiotu – 

zakup obrazu pod wpływem błędu, gdy kupujący myślał, że jest to obraz oryginalny 

2) błąd musi być istotny – możliwość powołania się tylko na błąd, który uzasadnia 

przypuszczenie, że gdyby osoba składająca oświadczenie woli nie działała pod wpływem 

błędu i oceniała sprawę rozsądnie, nie złożyłaby oświadczenia danej treści. 

Podstęp 

Podstęp jest kwalifikowaną postacią błędu. Zgodnie z artykułem 86 Kodeksu cywilnego 

polega na podstępnym wywołaniu błędu przez druga stronę. Musi być to działanie świadome i 

celowe. Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy pod wpływem podstępu będą występować 

nie tylko w przypadku błędu istotnego. Od skutków prawnych oświadczenia woli będzie można 

uchylić się także, gdy błąd ten był nieistotny lub nawet nie dotyczył treści czynności prawnej. 

 Wprowadzenie w błąd jest bardzo częstą sytuacją w przypadku umów zawieranych poza 

lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku gdy z różnych przyczyn uchybiliśmy terminowi 14 dni na 

odstąpienie od umowy z ustawy o prawach konsumenta, często jedynym skutecznym 

uprawnieniem na zniwelowanie skutków umowy jest złożenie kontrahentowi oświadczenia, o 

uchyleniu się od skutków prawnych z uwagi na jego złożenie pod wpływem błędy (oczywiście przy 

założeniu że błąd miał miejsce i zostaliśmy wprowadzeni w błąd i/lub część istotnych informacji 

kontrahent przed nami zataił). 

Groźba bezprawna 

W przypadku groźby bezprawnej, uchylenie od skutków czynności prawnych będzie więc 

możliwe tylko kiedy groźba jest sprzeczna z ustawą czy zasadami współżycia społecznego. Ponadto 

musi to być groźba poważna. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli będzie więc możliwe, jeśli 

dana osoba pod wpływem groźby mogła się obawiać, że jej samej lub innej osobie grozi poważne 

niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Na groźbę trzeba też powołać się w określonym 

ustawowo terminie roku od ustania stanu obawy. 

 

Autor: Rafał Kuźma – Radca Prawny 
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4. Świadczenie uzupełniające oraz dodatek pielęgnacyjny 

Wśród seniorów jest bardzo wiele osób, których sprawność jest bardzo ograniczona.  Jak 

wiadomo z racji wieku sprawność naszego organizmu maleje. Nie każdy jednak wie, że może oprócz 

emerytury/renty starać się o dodatkowe świadczenia pieniężne. 

(500 + DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) 

500 plus dla osób niepełnosprawnych to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla 

osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe 

wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  

Kto jest uprawniony 

Świadczenie uzupełniające może otrzymać osoba, która: 

1) ukończyła 18 lat; 

2) jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji; 

3) nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia 

pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku 

okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do 

świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, 

 

albo 

 

jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych 

finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną 

instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie 

przekracza 1600 zł; 

4) musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce; 

5) ma polskie obywatelstwo lub ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest 

obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest 

obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).  

Co ważne i wymaga uwypuklenia, przy ustalaniu kwoty 1.600 zł nie bierzemy pod uwagę 

kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do 

samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub 

w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. 

Należy także zwrócić uwagę, iż świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest 

tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka 
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osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie 

może przysługiwać. 

Gdzie złożyć wniosek 

Pierwszym krokiem do uzyskania świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych jest złożenie 

wniosku. Można go: 

- złożyć w każdej placówce ZUS, 

- przesłać pocztą  

lub 

- przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw 

inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na 

jaki orzeczono inwalidztwo. Jeżeli dana osoba ma takie orzeczenie w swojej dokumentacji 

emerytalno- rentowej – nie musi go dołączać.  

Jeżeli dana osoba ma prawo do  emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia 

zagranicznego o podobnym charakterze musi dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych 

świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-

rentowych. 

Inne dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie 

których ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, to także: 

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, 

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Co w przypadku braku orzeczenia 

W sytuacji braku orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

upłynięcia okresu, na który zostało ono wydane, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o stanie 

zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dodatkowo jeśli 

dana osoba posiada dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy dołączyć np.: kartę badania profilaktycznego lub 

dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Oprócz tego można dołączyć także orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Wniosek 

We wniosku o uzyskanie świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych należy podać: 

1) Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL), 

2) Dane adresowe (adres zameldowania albo adres zamieszkania i korespondencji – jeśli są inne 

niż adres zameldowania), 
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3) Informacje o przyznanych prawach do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków 

publicznych lub o tym, że dana osoba aktualnie stara się o ich przyznanie (rodzaj i wysokość 

świadczenia, nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się 

siedziba), 

4) Informację o przyznanych prawach do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw 

emerytalno-rentowych lub o tym, że dana osoba aktualnie stara się o ich przyznanie (rodzaj 

i wysokość świadczenia, nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej 

sprawie), 

5) Inne informacje, mające wpływ na rozpatrzenie wniosku, 

6) Podpis. 

Decyzja 

Decyzja o przyznaniu świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia 

ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się 

orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Wysokość świadczenia 

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli: 

- dana osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego 

świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub 

- danej osobie przysługują takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1.100 zł. 

Należy wiedzieć także, że jeżeli dana osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie 

finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1.100 zł, 

a nie przekracza 1.600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to 

różnica między kwotą 1.600 zł i łączną kwotą przysługujących tej osobie świadczeń. 

Odwołanie od decyzji 

Warto wiedzieć również, co zrobić jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną w sprawie 

przyznania przedmiotowego świadczenia. W takiej sytuacji od decyzji można złożyć odwołanie.  

 

Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu 

miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu, decyzja uzyska prawomocność, co 

oznacza, że nie będzie już możliwe jej zaskarżenie. Odwołanie może zostać złożone także ustnie do 

protokołu w placówce ZUS. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat. 
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DODATEK PIELĘGNACYJNY 

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane osobom, które mają przyznane prawo do 

emerytury lub renty.  

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobie, która: 

1. jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo 

2. ukończyła 75 lat. 

Jak uzyskać świadczenie 

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja 

lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do 

samodzielnej egzystencji. Kwestią istotną jest posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnione 

przez lekarza prowadzącego, nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym zostanie złożony 

wniosek o dodatek. 

Jeżeli zaś chodzi o osobę, która ukończyła 75 lat, wówczas nie jest konieczne składanie 

zaświadczenia o stanie zdrowia. Emerytura zostanie zwiększona o kwotę dodatku pielęgnacyjnego, 

bez względu na stan zdrowia. 

Kiedy nie zostanie przyznany dodatek pielęgnacyjny 

 Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany, jeżeli dana osoba przebywa w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Co 

ważne, nie można przyznać dodatku pielęgnacyjnego, w sytuacji gdy jest już pobierany zasiłek 

pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tym samym co dodatek pielęgnacyjny. Zasiłek 

pielęgnacyjny to świadczenie, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego 

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. 

Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będzie waloryzowana emerytura lub renta. 
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