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Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych  

oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 84 Kodeksu cywilnego1 uchylam się od 

skutków prawnych oświadczenia woli wynikających z podpisanej w dniu ………………. 

umowy........................................................................................................................ ...................

...................................................................................(nr umowy, czego dotyczyła umowa). 

Informuję, że w chwili zawierania powyższej umowy działałem/am pod wpływem 

błędu, co do istotnej treści czynności prawnej, ponieważ ……………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(jeżeli Pan/Pani uważa, iż istnieją przesłanki do złożenia powyższego oświadczenia, należy 

uzupełnić wolne miejsce i wskazać szczegółowo okoliczności faktyczne uzasadniające 

oświadczenie).2 

Bez wątpienia, nie działając pod wpływem błędu, nie złożył/abym oświadczenia  

o zawarciu powyższej umowy.  

 Mając na uwadze fakt, iż działałem pod wpływem błędu co do treści czynności 

prawnej, a błąd ten został wywołany przez osobę, której składałem stosowne oświadczenie, 

 
1 Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego 
oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków 

prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo 

gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej 

nieodpłatnej. 

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli 

nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). 

 

Art. 88. § 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod 

wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. 

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - 

z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 



uchylam się od skutków prawnych mojego oświadczenia. Termin z art. 88 § 2 Kc został 

dochowany. 

 

…………………………………………… 

Podpis konsumenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


