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1.	Cel projektu
Główny celem projektu „Świadomy Konsument” jest podniesienie znajomości praw
konsumenckich przez mieszkańców gminy Brzeszcze. Szybkie zmiany i potencjalne ryzyko
związane z życiem w społeczeństwie konsumpcyjnym sprawiają, że kluczową kwestią staje się znajomość praw, które nie stawiają konsumenta na przegranej pozycji. Szczególnego wsparcia w tym obszarze wymaga młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz seniorzy.
W polskim systemie oświaty nie ma odrębnego przedmiotu związanego z edukacją
konsumencką. Edukacja konsumencka jest częścią szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i obywatelskiej. Młodzież nie posiada wystarczających wiadomości i umiejętności, aby
sprostać zagrożeniom, z którymi spotyka się na co dzień.
Zwiększenie dostępu do informacji to kolejny cel, który będzie realizowany w naszym
projekcie. Problem dostępu do informacji szczególnie dotyka osoby starsze. Większość z nich
nie potrafi korzystać z komputera. Osoby te skazane są na tradycyjne źródła informacji,
które nie zawierają wiadomości potrzebnych w życiu codziennym.
Nasz projekt jest adresowany również do mieszkańców miasta i gminy Brzeszcze. Lokalna prasa czy media nie zajmują się problemami konsumenta. Celem projektu jest wypełnienie tej luki informacyjnej poprzez zamieszczanie informacji w wydawanym Magazynie.
Realizacja celów projektu przyczyni się do rozwoju ruchu konsumenckiego na terenie
gminy Brzeszcze. W odniesieniu do powiatu oświęcimskiego można przyjąć, że ten nowatorski program przyczyni się w niedługim czasie do podjęcia tego typu projektów na terenie
powiatu. Udział młodzieży w projekcie przyniesie korzyści w przyszłości, gdyż oni staną się
świadomymi konsumentami. Kształtowanie świadomości u młodzieży przełoży się również
na wzrost świadomości i znajomości zagadnień konsumenckich wśród ich rodzin.
Realizacja nowatorskiego projektu „Świadomy Konsument” wyrównuje szanse grup
społecznych w dostępie do informacji i edukacji w zakresie znajomości podstawowych
praw konsumenckich.

2.	Prawa konsumentów, struktura ruchu
konsumenckiego, placówki i instytucje
zajmujące się poradami konsumenckimi
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje rządową politykę ochrony konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK jest występowanie w interesie publicznym – to znaczy
wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
W ich efekcie Prezes Urzędu wydaje decyzje zakazujące stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nakłada karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
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Inspekcja handlowa, która jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów
i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa podlega prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Inspekcja przeprowadza kontrole przedsiębiorstw, sprawdzając jakość oferowanych
produktów pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumenta. Bada również
zgodność produktów z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami jakościowymi. Inspekcja handlowa występuje często jako mediator w sporach między konsumentem, a handlowcem, zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem sądów polubownych.
UOKiK współpracuje z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów oraz organizacjami pozarządowymi, jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich czy Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach. Organizacje te udzielają porad i bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych, propagują szeroko pojmowaną edukację. Konsument zostanie tam nie tylko wysłuchany, ale
uzyska również konkretną pomoc.
Możecie Państwo oczekiwać, że:
• uzyskacie informację o przepisach konsumenckich;
• pomożemy napisać pismo do przedsiębiorcy;
• wystąpimy w Państwa imieniu do przedsiębiorcy i przeprowadzimy mediację;
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich jest nową, obejmującą całą Unię Europejską
oraz Norwegię i Islandię, siecią powołaną, aby doradzać obywatelom w sprawach ich praw
3
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konsumenckich i organizować dostęp do procedur odszkodowawczych. Nowa sieć została
utworzona w 2005 roku w wyniku połączenia dwóch istniejących poprzednio sieci – „Euroguichets”, która udostępniała informacje oraz zapewniała wsparcie w sprawach ponadgranicznych oraz Europejskiej Sieci Pozasądowej (EEJ-Net), która pomagała konsumentom
rozwiązywać sprawy sporne poprzez rozstrzyganie sporów drogą pozasądową z wykorzystaniem procedur, takich jak mediacja czy arbitraż.

3. Zawieranie umów finansowych
Codziennie, choć się oczywiście nad tym nie zastanawiamy, zawieramy umowy. Kupno
chleba, gazety, jogurtu to też umowa, a prawa i obowiązki stron takiej umowy są ściśle
określone przez przepisy prawa. Sprzedawca odpowiada przed nami, że jogurt nadaje się
do jedzenia, buty do chodzenia, pralka musi prać, a lodówka chłodzić.
Umowę zawieramy na piśmie, aby mieć dowód. Z ustaleń ustnych, jak wiadomo,
dużo łatwiej się wycofać i dużo trudniej udowodnić, że w ogóle miały miejsce. Nie
mamy oczywiście obowiązku spisywać umowy o kupno jogurtu, a nawet bardzo drogiej
pralki. Ale już w przypadku samochodu oczekujemy, że zakup, choć nie musi, to zostanie potwierdzony umową. Dobrze, jeśli tego samego oczekujemy zlecając remont
mieszkania, łatwiej będzie nam udowodnić, że zamawialiśmy białe szafki kuchenne,
a nie czarne.
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W niektórych sytuacjach spisanie umowy jest wymagane przez przepisy, tak jak umowa z bankiem, biurem podróży, ubezpieczycielem. Podpisujemy zatem umowę z bankiem,
ale czy ją czytamy? Tymczasem podpis złożony pod umową oznacza, że się godzimy na
zawarte w niej postanowienia. Informacji, które są w umowie, nigdy nie zastąpią nam ustne zapewnienia pracownika firmy, ani slogany reklamowe.
Ogólną zasadą jest przestrzeganie umów, a wycofanie się z umowy jest możliwe tylko
w niektórych przypadkach.
Możemy odstąpić od umowy:
• zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – w ciągu 10 dni;
• zawartej na odległość, np. przez telefon czy Internet – w ciągu 10 dni;
• kredytu konsumenckiego w ciągu 10 dni;
• ubezpieczeniowej zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w ciągu 30 dni;
• umowy timesharing (forma turystyki) – w ciągu 10 dni.
Przepisy mówiące o możliwości odstąpienia od wymienionych umów mają liczne wyjątki i zawsze wymagają dodatkowych działań, w najlepszym wypadku pójścia na pocztę
i wysłania listu poleconego. Dlatego lepiej – podpisując umowę – nie zakładajmy z góry,
że za kilka dni po prostu z niej zrezygnujemy.
Niezgodna z prawem jest umowa, którą podpisaliśmy pod wpływem błędu. Czyli np.
podpiszemy umowę, kierując się informacjami, które ustnie przekazywał nam przedsiębiorca. Były to bardzo istotne informacje, które zadecydowały o tym, że skorzystaliśmy
z proponowanej umowy, ale nie zostały one w niej zapisane. Należy jednak pamiętać, że
sytuację taką bardzo trudno jest udowodnić w sądzie i to konsument, jeśli będzie chciał
się z umowy wycofać, będzie musiał wykazać, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce.
Może się zdarzyć, że umowa – chociaż zgodna z prawem – zawiera paragraf, który jest
już z prawem niezgodny, czyli klauzulę niedozwoloną.
Klauzula niedozwolona to zapis w umowie (zdanie, postanowienie, paragraf ), który
jednocześnie spełnia trzy warunki:
• nie był uzgodniony indywidualnie z konsumentem, czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a my go po prostu podpisaliśmy;
• jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;
• rażąco narusza interesy konsumenta.
Przykładowo w umowie nie może znaleźć się zapis, który:
• daje przedsiębiorcy możliwość zmiany umowy bez zgody konsumenta;
• uzależnia zawarcie umowy od tego, czy konsument zobowiąże się podpisać kolejne
umowy;
• nie daje konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, a pozwala na to przedsiębiorcy;
• zobowiązuje tylko konsumenta (przedsiębiorcę nie) do zapłacenia odstępnego lub kary
umownej;
• daje przedsiębiorcy możliwość podwyższenia ceny, a konsumentowi nie daje możliwości
odstąpienia od umowy;
• przewiduje obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę;
• wyłącza jurysdykcję polskich sądów.
5
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Podana powyżej lista klauzul niedozwolonych to tylko przykłady. Kontrolę nad niedozwolonymi postanowieniami umów sprawują sądy.
Istnieją dwa sposoby uznania klauzuli za niedozwoloną.
Pierwszy z nich to wniesienie sprawy do sądu cywilnego. Sąd będzie oceniał nie tylko
samą klauzulę, ale cały kontekst umowy. Jeżeli uzna klauzulę za niedozwoloną, to przestanie ona konsumenta obowiązywać. Ale tylko tę osobę, która wniosła sprawę do sądu.
Każda kolejna osoba musi, nawet identyczny zapis w umowie z tym samym przedsiębiorcą, zaskarżyć w sądzie.
Drugi sposób to wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie. Sąd ten sprawuje kontrolę „abstrakcyjną”. Jeżeli uzna postanowienie za niedozwolone, to zostanie ono wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Wówczas klauzula ta przestanie obowiązywać wszystkich
konsumentów. Jednak, aby np. odzyskać pieniądze, które już wpłaciliśmy zgodnie z tą
niedozwoloną klauzulą, musimy wnieść sprawę do sądu cywilnego.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z 2 marca 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

4. Reklama i promocja
Przywykliśmy traktować reklamy z przymrużeniem oka. Wiemy, że po użyciu cudownego kremu i tak nie będziemy wyglądać jak dwudziestolatka, która go reklamuje. Jednak
czy w reklamie może się znaleźć wszystko? Reklama nie może wprowadzać konsumentów
w błąd. Jeżeli znajdują się w niej jakieś określenia lub informacje, to reklamujący się w ten
sposób przedsiębiorca musi mieć dowody, że są one prawdziwe. I to on bierze odpowiedzialność za to, co komunikuje nam – konsumentom. Zatem, jeśli producent zapewnia, że
po zastosowaniu danego specyfiku obwód ud zmniejszy się po miesiącu o 1 cm czy też
w przeciągu kilku tygodni będziemy biegle posługiwać się językiem obcym, to mamy prawo nie tylko oczekiwać takich rezultatów, ale wręcz ich wymagać. Przecież pod wpływem
takich informacji (obietnic) podejmujemy decyzje rynkowe. Jeśli produkt lub usługa nie
spełnia zapewnień zawartych w reklamie, mamy prawo, a nawet powinniśmy złożyć reklamację, powołując się na niezgodność towaru z umową.
W ten sposób można jednak zweryfikować tylko te informacje, które dają się zmierzyć.
W żaden sposób nie można ocenić stwierdzeń typu: „super”, „wspaniały”, „cudowny”, które
tak często pojawiają się w reklamach. Dlatego zawsze warto zachować sceptycyzm i podchodzić do obietnic zawartych w reklamach z dużą dozą krytycyzmu. Przede wszystkim
należy wierzyć sobie i polegać na własnym zdrowym rozsądku.
„Gwarancja 5 lat” – głosi napis na pudełku. To też reklama ponieważ opakowanie służy m.in. reklamowaniu produktu i często wpływa na nasze pierwsze wrażenie o produkcie.
Są towary, np. perfumy, dla których opakowanie jest kluczową formą reklamy. Jeśli dodatkowo wspomnimy o wzroście sprzedaży samoobsługowej, gdzie opakowanie musi mówić
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jak najwięcej o produkcie, przyciągać nasze spojrzenie właśnie na ten a nie inny stojący
na półce, łatwo zrozumieć, jak ważną rolę ono odgrywa. Informacje umieszczone na opakowaniu produktu uważa się za część umowy (pomiędzy sprzedawcą i konsumentem).
Z tego względu powinny one być jasne, zrozumiałe, prawdziwe, niewprowadzające w błąd
ani tekstem, ani znakiem graficznym i podane w języku polskim.
Zapewne większość z nas o tym wie. Ale kto słyszał o merchandisingu, który – wykorzystując naturalne zachowania każdego konsumenta – zachęca go do kupowania. Już
dawno zauważono, że w sklepie najczęściej kierujemy się i patrzymy w prawo, najczęściej
sięgamy po produkt prawą ręką, najlepiej widzimy towar na wysokości od jednego metra
do poziomu oczu, nasze oko rejestruje nie więcej niż 1/3 marek znajdujących się na półce.
Zauważono też, że im dłużej konsument przebywa w sklepie, tym więcej kupuje. Dlatego,
aby zatrzymać nas jak najdłużej i w przyjemnej atmosferze, do której będziemy chcieli
powracać, specjalnie organizuje się ruch w sklepie, stwarza przy wejściu strefy cenowopromocyjne, posługuje się muzyką, aby nadać tempo poruszającym się klientom, czy nawet wykorzystuje wiedzę o oddziaływaniu zapachów na reakcje i zachowania ludzi. Pachnie świeżo pieczony w sklepie chleb, a my czujemy się nie tylko głodni, ale również zapach
ciepłego chleba nastraja pogodnie, bo chyba dla wszystkich z nas jest to wyjątkowo przyjemny zapach. Sprzedawcy wiedzą też, że im bardziej produkt jest widoczny, tym większe
prawdopodobieństwo dostrzeżenia go przez klienta i zakupu. To zaledwie ułamek technik
(a może pułapek?) stosowanych przez sprzedawców. Teraz wypada udać się na zakupy
i sprawdzić, czy w naszym ulubionym sklepie są one wykorzystywane i czy dajemy się na
nie złapać.
Dzieci cechuje duża łatwowierność i dlatego wierzą reklamie. Szczególnie silnie przemawia do nich reklama telewizyjna, która zaciekawia je tak samo jak nadawana po bloku
reklamowym bajka na dobranoc. Dzieci wierzą we wróżki i krasnoludki, wierzą też w to,
co widzą na ekranie. Przede wszystkim na rodzicach spoczywa obowiązek wyrobienia
w swoich pociechach krytycyzmu wobec reklam. Warto rozmawiać z dzieckiem i zwracać
mu uwagę na to, czy produkt spełnia obietnice zawarte w reklamie. Jednak najważniejsze
jest wyrobienie w dziecku przekonania, że każdy człowiek jest w pełni wartościową osobą,
ważną, niepowtarzalną i godną szacunku bez względu na to, jakie towary kupuje.
Podstawa prawna:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca
2002 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 (Dz. U z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn.
zmianami).

5.	Reklamacja – jakie mamy prawa?
Często zdarza się, że to, co otrzymaliśmy od sprzedawcy, znacznie odbiega od naszych
oczekiwań: telewizor nie ma funkcji, które są opisane w instrukcji obsługi, jogurt jest nie
świeży pomimo tego, że nie upłynął jeszcze termin przydatności do spożycia, meble zrobione przez stolarza mają inny kolor niż ustalony w zamówieniu, kupiona w komisie pralka nie nadaje się do prania. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z towarem
7
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niezgodnym z umową, choć nie zawsze wadliwym, co i tak uprawnia nas do składania
reklamacji. Niezgodność towaru z umową jest pojęciem szerokim i dotyczy nie tylko wady
towaru, ale też braku właściwości, cech określonych w umowie, braku zgodności z opisem,
wzorem czy próbką.

Często, kupując towar, otrzymujemy od sprzedawcy dokument gwarancyjny. W przypadku ujawnienia się wady wydaje nam się, że jest to jedyna podstawa do dochodzenia
roszczeń i tylko od gwaranta. W rzeczywistości jednak mamy prawo reklamować towar
przede wszystkim u sprzedawcy, który ponosi odpowiedzialność ustawową (z mocy prawa)
za sprzedany nam towar.
Wybór należy do nas konsumentów, a sprzedawca nie może odesłać nas do gwaranta.
Jeżeli już dokonaliśmy wyboru, to dana reklamacja będzie przebiegała już do końca tylko
według reguł, które wybraliśmy. Jeżeli składamy reklamację na podstawie gwarancji to nie
możemy w zakresie tej reklamacji korzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie i zgłaszać roszczeń wobec sprzedawcy. Możemy znaleźć się w sytuacji, gdy korzystając z uprawnień ustawy można było już dawno odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, ale
niestety gwarancja nie daje takiej możliwości. W takim przypadku musimy dokończyć procedurę reklamacyjną, a każde następne ewentualne roszczenie prowadzić zgodnie z procedurą ustawy konsumenckiej.
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Reklamację możemy zgłaszać sprzedawcy w ciągu dwóch lat od wydania nam rzeczy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od jej ujawnienia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień (sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności).
Radzimy zgłaszać reklamację na piśmie, aby w razie wątpliwości wykazać fakt zawiadomienia sprzedawcy. W przypadku zakupu rzeczy używanej kupujący i sprzedawca
mogą skrócić do roku termin, w który sprzedający odpowiada za towar. Sprzedawca
nie może w umowie zawartej z nami napisać, że nie będzie odpowiadał za towar bądź
w jakikolwiek sposób tę odpowiedzialność ograniczyć. Również my nie możemy zwolnić sprzedawcy z tej odpowiedzialności, pisząc, że wiemy o wszelkich niezgodnościach
towaru z umową.
Mamy prawo domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany. Wybór należy do nas, nie do sprzedawcy. Dopóki jest możliwa wymiana albo naprawa, nie możemy żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar. Jeżeli wymiana nie jest możliwa, pozostaje nam naprawa. Zgłoszone przez nas żądanie stanowi zobowiązanie dla
sprzedawcy. Nie może on zatem sam zadecydować, że zamiast wymiany towaru na nowy
naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca nie będzie musiał wymieniać towaru na nowy
tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca
to udowodni.
Zwrotu pieniędzy możemy domagać się tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową
jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:
• sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez
wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
• naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie;
• naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.
Oznacza to, że zwrotu pieniędzy od razu, bez żądania najpierw wymiany albo naprawy,
możemy domagać się tylko w przypadku, gdy wymiana albo naprawa narażałyby nas na
znaczne niedogodności. Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, możemy jedynie żądać obniżenia ceny.
Przed wyborem najlepszej drogi dla załatwienia reklamacji przeczytajmy najpierw dokładnie dokument gwarancyjny i sprawdźmy jakie daje nam uprawnienia i porównajmy je
z uprawnieniami przewidzianymi w ustawie konsumenckiej. Jeżeli gwarancja jest mniej
korzystna składajmy reklamację sprzedawcy.
Podstawa prawna:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca
2002 r.
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6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Skoro sklep przychodzi do nas, oznacza to, że ma szczególny towar, który w zwykłym
sklepie trudno sprzedać. Oczekujmy więc, że akwizytor będzie naciskał, abyśmy rzecz kupili. Akwizytor powinien podać swoje dane, a konsument ma prawo tego żądać – akwizytor powinien wręcz pokazać dowód osobisty, oraz dokumenty potwierdzające reprezentowanie firmy i jej istnienie (wyciąg z odpowiedniego rejestru firm). W sklepie lub biurze
firmy wiemy, że każda osoba, która nas obsługuje, jest do tego uprawniona przez przedsiębiorcę. Poza lokalem nie mamy pewności, czy akwizytor ma ważne pełnomocnictwo do
działania w imieniu konkretnego przedsiębiorcy. A przecież w naszym interesie leży, by
wiedzieć z kim zawieramy umowę – i tak na wszelki wypadek – pod jakim adresem możemy złożyć reklamację lub wysłać korespondencję.
Wpłacenie zaliczki i jej wysokość strony uzgadniają w drodze negocjacji. Jeśli jednak
zrezygnujemy w ciągu 10 dni z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, bo w takim terminie możemy odstąpić od umowy, odzyskamy całość wpłaconej sumy (bez kosztów przesyłki), w tym również zadatek lub zaliczkę. Nawet wtedy, gdy towar będzie miał
ślady użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem, sprzedawca nie będzie mógł obniżyć
zwracanej kwoty (np. za filtr do wody zamontowany na kranie, używany do czasu odstąpienia od umowy). Uważajmy jednak, bo sprzedawca będzie miał prawo do zmniejszenia
Projekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

10

kwoty oddawanej nam za produkt, gdy rzecz zostanie uszkodzona (np. złamiemy rączkę
w odkurzaczu).
Gdy chcemy zrezygnować z zakupu u akwizytora – możemy to zrobić, czyli odstąpić
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Są jednak pewne wyjątki - warto wiedzieć, że nie można odstąpić od umów:
• o charakterze ciągłym, które zawieramy po uprzednim poznaniu oferty, reklamy, cenników,
jeżeli mogliśmy uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod
nieobecność drugiej strony umowy, np. zamawiamy okresową dostawę do domu wody na
podstawie przysłanej do nas oferty z cennikiem;
• sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca
zamieszkania konsumenta;
• powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO;
• o prace budowlane;
• dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;
• ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;
• dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).
Odstępując od umowy i zwracając towar przyniesiony przez akwizytora do domu powinien być przez niego odebrany. W innych wypadkach (np. zakupu podczas pokazu organizowanego na wycieczce) postarajmy się oddać rzecz osobiście lub przesyłką pocztową
na własny koszt w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 22, poz. 271)

7. Sprzedaż na odległość
Dokonując zakupów na odległość mamy takie same prawa jak przy zwykłym zakupie,
a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą (a także
z produktem!).
Możemy zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, czyli odstąpić od umowy
w terminie 10 dni. Należy jednak pamiętać o pewnych wyjątkach. Przepisy, o których piszemy, w ogóle nie dotyczą inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, usług bankowych, aukcji
internetowych, nieruchomości. Te umowy rządzą się odrębnymi przepisami.
Ponadto nie można zrezygnować w ciągu 10 dni z:
• umowy dotyczącej turystyki, zakwaterowania, transportu, rozrywki, gastronomii;
• z usługi rozpoczętej za naszą zgodą przed upływem 10 dni;
• z zakupionych kaset video, audio, programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania;
11
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•
•
•
•

z
z
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z

produktu lub usługi wykonanej według indywidualnego zamówienia;
produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu;
prenumeraty prasy;
usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Koszty odesłania towaru ponosi konsument, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej
reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy odesłać towar.
Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie (!) i przesłać je listem poleconym
(z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia
umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru.
Towary zakupione na odległość reklamujemy na takich samych zasadach, jak rzeczy
zakupione w zwykłym sklepie, z tym wyjątkiem, że dla celów dowodowych warto przesyłać pisma reklamacyjne także oddzielnym listem poleconym. Za towar, którego nie zamawialiśmy, nie mamy obowiązku płacić. Przesłanie niezamówionego towaru następuje na
koszt i ryzyko przedsiębiorcy. Warto jednak upewnić się, czy rzeczywiście nie złożyliśmy
zamówienia... Czasem nie pamiętamy, że wypełniliśmy kupon w gazecie, dołączony np. do
krzyżówki.

Rodzaje umów
Usługami finansowymi świadczonymi na odległość mogą być:
• czynności bankowe,
• ubezpieczeniowe,
• umowy kredytu konsumenckiego,
• umowy uczestnictwa w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych.
Usługodawca musi nas poinformować przed zawarciem z nim umowy podając nazwę
przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko, adres siedziby lub adres zamieszkania. Przedstawiciel
firmy zagranicznej powinien dodatkowo w taki sam sposób podać swoje dane wraz z danymi firmy.
Prawo do pełnych i rzetelnych informacji obejmuje także przedmiot usługi. Usługodawca powinien poinformować nas między innymi o istotnych jej właściwościach, cenie
(wraz z jej wszystkimi składnikami, np. dodatkowe opłaty), zasadach zapłaty ceny, ryzyku,
jakie może wiązać się z usługą finansową, a także prawie do wypowiedzenia i odstąpienia
od umowy.
Informacje te (oraz inne przewidziane ustawą), przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji (np. na płycie CD), o ile mamy
możliwość odtworzenia jej z takiego nośnika.
Rezygnacja skuteczna powinna być złożona jako oświadczenie na piśmie i w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy przesłana listem poleconym na adres usługodawcy (w przyProjekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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padku czynności ubezpieczeniowych – w ciągu 30 dni). Usługodawca powinien zwrócić
pieniądze w terminie 30 dni. Liczony jest on - w zależności od rodzaju umowy - albo od
daty odstąpienia od umowy, albo od daty otrzymania oświadczenia przez kontrahenta.
Jeżeli przedsiębiorca za naszą zgodą rozpoczął świadczenie usługi, może żądać zapłaty
ceny za usługę faktycznie wykonaną.
Nie będziemy mogli zrezygnować z usługi, jeżeli:
• została ona już w całości wykonana na nasze żądanie przed upływem terminu na rezygnację;
• umowa ubezpieczenia dotyczy podróży i bagażu (i innych podobnych celów), o ile została zawarta na okres krótszy niż 30 dni;
• umowa dotyczy instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych,
tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów
wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz terminowych operacji finansowych.

Aukcje internetowe
Pamiętajmy, że naszym kontrahentem na aukcji internetowej nie zawsze jest przedsiębiorca. Jeżeli jednak zawieramy umowę z profesjonalistą, mamy podobne prawa, jak przy
zakupie w sklepie internetowym.
Czy możemy zrezygnować z zakupu? Jeżeli licytowaliśmy cenę, prawo to nie będzie
miało zastosowania. Jeżeli jednak umowa została zawarta z przedsiębiorcą bez licytacji
ceny (np. opcja „kup teraz”), mamy pełne prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość bez podawania przyczyny w terminie 10 dni. Jeżeli kupiliśmy towar lub usługę
na aukcji internetowej od przedsiębiorcy, reklamujemy je tak samo, jak w przypadku sprzedaży w zwykłym sklepie.
Sprzedawca będący przedsiębiorcą odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. W razie wystąpienia niezgodności
możemy żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany rzeczy na nową, wyznaczając w tym
celu odpowiedni termin (zazwyczaj 14 dni), z zastrzeżeniem, że bezskuteczny jego upływ
będzie równoznaczny z odstąpieniem od umowy i żądaniem zwrotu pieniędzy. Reklamację
należy złożyć na piśmie, listem poleconym. Oddzielnie wysyłamy towar z kopią pisma reklamacyjnego. Jeżeli nie jesteśmy pewni rzetelności przedsiębiorcy, zadbajmy, by przy
wysyłaniu towaru towarzyszył nam świadek.
Często zdarza się, że sprzedający nie jest przedsiębiorcą. Taka osoba odpowiada wobec
kupującego z tytułu rękojmi, w terminie 1 roku od daty wydania rzeczy. Reklamację składamy tak samo, jak przedsiębiorcy.
Serwisy aukcyjne na aukcjach internetowych umożliwiają kupującym dokonanie
oceny wiarygodności sprzedającego poprzez system np. komentarzy wystawianych po
zakończeniu aukcji i dostarczeniu towaru lub usługi. Należy również sprawdzić, jak długo sprzedający jest użytkownikiem danego portalu aukcyjnego, jak często sprzedaje,
kiedy po raz ostatni sprzedał towar, czy ostatnio dokonane transakcje zostały ocenione
13
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pozytywnie oraz czy sprzedawca podaje dokładne informacje o sobie lub swojej firmie
i prawach konsumentów, i na tej podstawie ocenić ryzyko przyszłej transakcji. Pamiętajmy – portal aukcyjny odpowiada wyłącznie za jakość świadczonej usługi dostępu do
serwisu.

8. Usługi bankowe

Kredyt konsumencki to umowa, na podstawie której zobowiązani jesteśmy do zapłaty
później niż otrzymujemy coś od przedsiębiorcy. Kredytem konsumenckim są więc zarówno klasyczne umowy pożyczki i kredytu, jak i zakupy na raty, zakupy z odroczonym terminem płatności itd.
Nie każdy jednak kredyt konsumencki będzie podlegał korzystnym przepisom ustawy
o kredycie konsumenckim. Poza ustawą pozostają kredyty drobne (poniżej 500 zł) , jak
i bardzo duże (ponad 80.000 zł) oraz takie, których termin spłaty nie przekracza 3 miesięcy. Przepisów ustawy nie stosuje się również do odroczonego terminu płatności za energię
elektryczną, wodę, ciepło, a także do kredytów przeznaczonych na „cele mieszkaniowe” –
Projekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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np. na zakup, przebudowę, remont nieruchomości (domów, mieszkań) i kredytów przeznaczonych na spłatę kredytów zaciągniętych na te cele.
Bank, udzielając nam kredytu, określi, na co możemy wydać pieniądze. Co więcej, jeśli
umowa to przewiduje, to może nawet zażądać rozliczenia kredytu i przedstawienia rachunków. Jeżeli zaciągamy pożyczkę w banku, a nawet w innej firmie, to nie musimy podawać
celu, na jaki wykorzystamy pieniądze.
Pamiętajmy jednak, że jeśli zgodzimy się przeznaczyć pieniądze na kupno nieruchomości albo remont domu, wpisując to w umowie pożyczki, to nie będziemy korzystać z chroniących konsumenta przepisów o kredycie konsumenckim.
Od umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia, a jeśli nie otrzymaliśmy na piśmie informacji o takim prawie – w ciągu 10 dni od uzyskania tej informacji, nie później jednak niż 3 miesiące od zawarcia umowy. Składamy
pisemne oświadczenie, że odstępujemy od umowy i przekazujemy je na adres wskazany
w umowie (najlepiej więc wysłać je listem poleconym). Ze złożeniem oświadczenia musi
być połączony zwrot kredytu, chyba że pieniądze zostały przekazane bezpośrednio sprzedawcy (lub wykonawcy usługi), u którego zakup był kredytowany – wówczas to on powinien zwrócić pieniądze.
Odstąpienie od umowy nie jest jednak „darmowe”. Konsument zobowiązany jest zapłacić określoną w umowie opłatę za zawarcie umowy (opłatę przygotowawczą) i pokryć
koszty ustanowienia zabezpieczenia.
Co więcej – odstąpienie od umowy kredytowej nie oznacza równoczesnego odstąpienia od umowy zakupu (np. rezygnacji z kupionego na raty towaru). Są to dwie, niezależne,
żyjące własnym życiem umowy. Dlatego też, jeśli odstąpimy od umowy kredytowej, trzeba liczyć się z koniecznością natychmiastowej zapłaty ceny towaru lub usługi. Sprzedawca
może bowiem nie zgodzić się, byśmy zwrócili mu towar.
Kredyt zawsze kosztuje i w jakiejś formie zapłacimy za niego. Jeśli nie będą to opłaty
związane z samym kredytem, to może okazać się, że konieczne jest opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia lub po prostu koszt kredytu został wliczony w cenę towaru. Udzielenie kredytu musi się bowiem przede wszystkim opłacać przedsiębiorcy, który to robi.
Choć kredyt 0% jest możliwy (nie jest wtedy objęty przepisami ustawy o kredycie konsumenckim), to jednak należy pamiętać, że czym innym jest kredyt nieoprocentowany, a czym
innym kredyt bez kosztów. Dlatego też o wiele ważniejsza od wysokości odsetek jest tzw.
rzeczywista stopa oprocentowania, wyliczana według ściśle określonego wzoru. Przy jej obliczaniu uwzględnia się wszystkie koszty, do których zapłaty będziemy zobowiązani (opłaty
przygotowawcze, prowizje za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia itp.). Dopiero ta wartość pozwala ocenić kredyt, dlatego też musi być umieszczana we wszystkich reklamach
(niestety najczęściej podawana jest drobnym drukiem) i przede wszystkim w umowie kredytowej.
Niewielkie nawet opóźnienia spłaty mogą się wiązać z dotkliwymi sankcjami. Co prawda
wypowiedzenie umowy (a więc konieczność natychmiastowej spłaty całego kredytu) może
nastąpić dopiero w przypadku opóźnienia z płatnością dwóch pełnych rat, jednak nawet mniej15
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sze opóźnienia mogą okazać się niezwykle kosztowne z racji wysokich karnych odsetek i stosowanych niekiedy różnego rodzaju opłat.
Zwykle wraz z umową otrzymujemy odpowiednie blankiety spłat. Jednak, jeśli z jakiegoś
powodu to nie nastąpi, trzeba samemu zadbać o ustalenie sposobu zapłaty. Powinien on
być określony bezpośrednio w umowie (w kopii, którą otrzymujemy przy zawarciu umowy).
Należy też sprawdzić w umowie, czy przy określaniu terminu zapłaty liczyć się będzie data
stempla poczty czy banku (to wyjątek), czy też rzeczywista data wpłynięcia pieniędzy na
rachunek. Daty te mogą różnić się o kilka dni, dlatego wpłat lepiej dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.
Możemy kredyt spłacić wcześniej, jednak musimy koniecznie uprzedzić o tym kredytodawcę 3 dni przed zamierzoną spłatą. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną wówczas koszty kredytu, a za wcześniejszą spłatę nie może być naliczona prowizja.
Jeśli kredyt przeznaczony był na zakup rzeczy lub usługi, jakiekolwiek nieporozumienia ze
sprzedawcą (wykonawcą), np. złożenie reklamacji, nie wpływają na nasze obowiązki wynikające
z umowy kredytowej. Dlatego kredyt należy spłacać, a odrębnie dochodzić swoich praw u sprzedawcy lub wykonawcy. Bank za nich nie odpowiada.
Dlatego, poszukując dla siebie kredytu, należy pamiętać o kilku zasadach:
1.	 Nie istnieje „kredyt dla każdego”. To nie przypadek, że bank nie chce zaryzykować
i udzielić nam kredytu, często lepiej niż my sami ocenia naszą zdolność do jego spłaty. Jeżeli nasza sytuacja finansowa jest niepewna, to bank – udzielając kredytu – ryzykuje, że go nie spłacimy. W takim przypadku na pewno zażąda wyższego oprocentowania lub dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego, jeśli ktoś przedstawia nam bardzo
korzystną ofertę w sytuacji, gdy mamy problemy finansowe, powinno to wzbudzić
poważne podejrzenia.
2.	 Nigdy nie należy godzić się na zapłatę większych opłat (np. kilku procent oczekiwanej
kwoty) przed otrzymaniem kredytu. Owszem, prowizje mogą być niekiedy wysokie,
jednak naturalne jest ich potrącenie z udzielonego już kredytu, a nie zbieranie wpłat.
3.	 Nigdy nie należy zgadzać się na nieprawdziwe określenie w umowie przeznaczenia
pieniędzy! Takie działania, stosowane często przez nieuczciwych przedsiębiorców, mają
na celu jedynie pogorszenie sytuacji konsumenta poprzez pozbawienie go ochrony
wynikającej z przepisów.
4.	 Niedopuszczalne jest podpisywanie umowy bez znajomości jej treści. Nigdy nie można
zgadzać się na pozostawienie części umowy do wypełnienia już po złożeniu przez siebie podpisu.
5.	 Należy też pamiętać, że o treści umowy decydują również wszelkiego rodzaju regulaminy z nią związane, w tym taryfy opłat i prowizji. Aby były one wiążące, muszą być
doręczone przed zawarciem umowy. W praktyce jednak, jeśli wyraźnie się o nie upomnimy, często ich nie otrzymamy, mimo że pokwitujemy ich odbiór. Nigdy nie należy się na to zgadzać, gdyż takie dodatkowe dokumenty zawierają istotne postanowienia.
Umowę o kredyt konsumencki zawiera się często za pośrednictwem sprzedawcy lub
wykonawcy usługi. Stąd też jej zawarcie nie następuje w chwili, w której podpisaliśmy
umowę, a dopiero gdy zostanie ona podpisana przez uprawnioną osobę z strony kredyProjekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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todawcy. W takiej sytuacji konsument ma prawo otrzymać informacyjną, niepodpisaną
kopię umowy, oczywiście wraz ze wszystkimi dotyczącymi jej regulaminami. Należy domagać się tego od pośrednika, a podpisując umowę musimy uważać, czy nie kwitujemy
równocześnie odbioru dokumentów, których nie otrzymaliśmy.
Poręczając kredyt, stajemy się w razie opóźnienia z jego spłatą odpowiedzialni na równi z osobą, której udzieliliśmy poręczenia. A kredytodawca ma prawo wyboru, od kogo
będzie dochodzić zapłaty – nie musi więc poszukiwać kredytobiorcy, który uchyla się od
spłaty kredytu, a może zwrócić się do poręczyciela.
Poręczyciel powinien być powiadamiany o każdym opóźnieniu w spłacie kredytu –
chyba że w umowie zostało to inaczej zapisane. Jeśli kredytodawca nie powiadomi poręczyciela, nie spowoduje to, że będzie on zwolniony od odpowiedzialności za poręczony
kredyt, ale wpłynie na rozmiar tej odpowiedzialności – np. skróci się okres, za który trzeba
będzie zapłacić karne odsetki.

Nowoczesne usługi bankowe
Pieniądze plastikowe i wirtualne
Właścicielem karty kredytowej czy płatniczej jest wydawca (najczęściej jest nim bank).
Obowiązki posiadacza kart:
• przechowywanie karty i ochrona kodu identyfikacyjnego (kodu PIN) z zachowaniem należytej staranności;
• nieprzechowywanie karty razem z kodem identyfikacyjnym;
• niezwłoczne zgłoszenie utraty lub zniszczenia karty płatniczej;
• nieudostępnianie karty lub kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym;
• zgłoszenie w terminie określonym w umowie zastrzeżeń wobec zestawienia operacji
dokonanych przy użyciu karty, a także zgłaszanie przypadków nieotrzymania takiego
zestawienia.
Ich naruszenie może powodować niekorzystne skutki.
Posiadacz karty ma również obowiązek potwierdzić na żądanie akceptanta (czyli osoby,
która przyjmuje płatność kartą) swoją tożsamość – można więc spotkać się z żądaniem
okazania jakiegoś dokumentu przy płaceniu kartą, a nieokazanie go może spowodować
odmowę przyjęcia karty.
Konsekwencje płatności skradzioną nam kartą kredytową zależą od chwili, w jakiej
nastąpi transakcja – czy zgłoszono już utratę karty, czy nie, a także od tego, czy konsument
nie przyczynił się do tej transakcji, np. nieprawidłowo przechowywał kartę, zapisał na niej
PIN lub ujawnił go w inny sposób.
Zasady odpowiedzialności za takie transakcje powinny być zapisane w umowie. Jednak
umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla nas niż regulują to przepisy. A te przewidują, że:
• za transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty konsument odpowiada do kwoty
stanowiącej równowartość 150 euro (powyżej tej kwoty odpowiada wystawca karty),
17
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chyba że to my zaniedbaliśmy swoich obowiązków, wtedy obciążają nas całe koszty
użycia karty przez inną osobę;
• nie będziemy odpowiadać, jeśli do transakcji doszło z winy wydawcy karty lub akceptanta, np. sprzedawca, czyli akceptant, nie sprawdził dokładnie podpisu;
• za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty odpowiada wystawca, chyba że doszło do
nich z winy umyślnej konsumenta.

Usługi bankowe w sieci
Bank internetowy to taki sam bank jak każdy inny, objęty tymi samymi przepisami,
podlegający nadzorowi ze strony państwa.
Decydując się na założenie rachunku w banku internetowym, godzimy się na wynikające z tego konsekwencje – przede wszystkim ograniczony sposób kontaktu. Jednak również bank internetowy istnieje w rzeczywistości, a w razie problemów, np. z reklamacją,
istnieje adres (siedziba banku), pod który można wysłać pismo.
Środki przetrzymywane w nim są bezpieczne pod warunkiem, że będziemy postępować
rozważnie (często stosuje się określenie „dochowa się należytej staranności”). Czyli na przykład nie przekaże się informacji o sposobie dostępu do konta innym osobom. Należy też
uważać, z jakich komputerów i programów korzysta się, zlecając operacje przez Internet.
Projekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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Najlepiej ograniczać się do własnego, odpowiednio zabezpieczonego, komputera, np. uaktualnianym programem antywirusowym.
Rezygnując z umowy finansowej mamy prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni od dnia
jej zawarcia lub od dnia otrzymania potwierdzenia warunków umowy. Odstępując od umowy, należy jednak zapłacić za okres, w którym usługa była świadczona (np. byliśmy objęci
ubezpieczeniem).
Przysługuje nam również prawo do odstąpienia od umowy (w każdym czasie), jeśli
przedsiębiorca nie spełnił swoich obowiązków dotyczących udzielenia wyczerpującej informacji o warunkach umowy.
Podstawa prawna:
Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U z 2001 r. Nr 100, poz. 1081; z 2003 r. Nr 109, poz.
1030; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 162, poz. 1693);
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami);
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).
Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami);
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1385
z późn. zmianami).

9. Usługi turystyczne
Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować ofertę, a także informacje
zawarte w broszurach, folderach, katalogach. Zwróćmy szczególną uwagę na:
• cenę – jeżeli jest w obcej walucie, musimy uzyskać informację, według kursu jakiego
banku jest przeliczana na złotówki i z którego dnia, tj. dnia wpłaty zaliczki czy wpłaty
ostatecznej kwoty; czy cena obejmuje wszystkie usługi, czy za niektóre – i jakie? – będziemy musieli zapłacić na miejscu?
• położenie hotelu – gdzie tak naprawdę jest usytuowany – tuż przy plaży czy przy ruchliwej ulicy w centrum miasta, a może przy lotnisku?
• kategorię hotelu – nie ma jednolitych standardów kategoryzacji obiektów hotelarskich,
trzy gwiazdki w różnych krajach mogą oznaczać co innego; poprośmy zatem o podanie
wyposażenia danego hotelu oraz pokoju;
• wyżywienie – czy posiłki będą serwowane w restauracji hotelowej, czy np. otrzymamy
talony do sieci restauracji samoobsługowych.
Umowa z biurem podróży przede wszystkim musi być zawarta na piśmie i powinna
określać m. in.:
1.	 Organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu
umowę podpisała.
2.	 Miejsce pobytu lub trasę wycieczki.
3.	 Czas trwania imprezy turystycznej.
4.	 Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług:
• rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu
i planowanego powrotu;
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• położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu
lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii;
• liczbę i rodzaj posiłków.
5.	 Cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności,
podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.
6.	 Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela.
7.	 Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub
osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Organizator może w wyjątkowych przypadkach podwyższyć cenę, jeżeli taką możliwość
przewiduje umowa oraz udokumentuje (powinien klientowi przedstawić kalkulację podwyżki) wpływ jednej z następujących okoliczności na podwyższenie ceny: wzrost kosztów
transportu, wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych
za takie usługi, jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotProjekt „Świadomy Konsument” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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niczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być
podwyższona, bez względu na okoliczności.
Umowa musi określać sposób oraz termin zgłaszania reklamacji. Pilot wycieczki ma
obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji. Jeżeli jej nie załatwi, musi ją niezwłocznie
przekazać organizatorowi turystyki. Organizator turystyki powinien pisemnie ustosunkować
się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a gdy zgłaszamy reklamację po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w terminie powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną. Organizator turystyki
ma wtedy obowiązek załatwienia jej zgodnie z naszym żądaniem.
Podstawa prawna:
Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ).

10. Ochrona danych osobowych
Nasze dane są wykorzystywane do takich celów, jak: przesyłanie ofert handlowych na
adres mailowy, do skrzynki na listy, przygotowywanie promocji, reklam, dokonywanie analiz rynku, preferencji konsumentów itp. Dane zbierają głównie firmy zajmujące się tworzeniem i dystrybucją reklam.
Podawanie danych osobowych jest w kontaktach z przedsiębiorcą dobrowolne, chyba
że są one mu niezbędne do wykonania zobowiązania (np. umowa o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, złożenie reklamacji, zawarcie umowy o kredyt). Zawsze można skontaktować się z Federacją Konsumentów lub Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, by upewnić się, czy rzeczywiście przedsiębiorca musi mieć nasze dane w konkretnej sytuacji.
Anonimowość w Internecie jest pozorna. Właściciele stron internetowych zbierają wiele informacji o nas, wysyłając specjalne pliki (tzw. cookies – ciasteczka) do naszego komputera. W ten sposób mogą się dowiedzieć, jakie strony odwiedzamy, jakich programów
używamy i wielu innych rzeczy.
Najlepiej używać programów uniemożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w komputerze (tzw. firewall). Trzeba zabezpieczyć swój komputer przed wirusami,
używając odpowiednich programów, regularnie skanując komputer, aby wyeliminować
wirusy, które w przyszłości mogą nie tylko narobić szkód, ale i bez naszej wiedzy przekazywać dane umieszczone w komputerze osobom niepowołanym.
Starajmy się nie podawać swojego adresu mailowego! Inaczej na skrzynkę zacznie przychodzić wiele niezamawianych ofert i reklam. Nie udostępniajmy na nieznanych stronach
internetowych swoich danych osobowych – w ten sposób pozbawiamy się kontroli nad
nimi. Jeżeli to możliwe, należy używać pseudonimu. Jeżeli uważamy, że strona wymaga
podania zbyt wielu nieistotnych informacji (np. sklep internetowy), wystarczy ruch myszą,
aby skorzystać z innej witryny. Niestety przeważnie tylko duże portale internetowe stosują skodyfikowaną „politykę ochrony prywatności”.
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Zdobywanie danych osobowych od dzieci jest częstym zjawiskiem w Internecie. Niekiedy prosi się dzieci bezpośrednio o udzielenie takich informacji, jak: adres poczty elektronicznej, nazwisko, numer telefonu czy adres. Dzieciom proponuje się często prezenty,
próbki produktów lub możliwość wzięcia udziału w rozmaitych grach w zamian za udzielenie informacji, czemu nie potrafią się oprzeć. Informacje są także uzyskiwane przy pomocy popularnych bohaterów kreskówek zadających dzieciom pytania lub przedstawiając
pytania o dane jako test na lojalność. Informacje zdobywa się również, śledząc zachowanie
dzieci podczas surfowania w Internecie, dzięki strumieniowi danych (plikom cookies umieszczanym w naszych komputerach przez odwiedzane serwery), które pozwalają poznać reakcje dziecka na reklamy oraz jego ulubione postacie z kreskówek.
Chrońmy dzieci. Są one również szczególnie narażone na niepożądane treści zamieszczone w Internecie. Za pomocą specjalnych programów możemy kontrolować dostęp
dziecka do zasobów sieci.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami).

11. Bezpieczeństwo produktu
Za bezpieczeństwo każdego produktu trafiającego do sprzedaży odpowiedzialny jest
producent – to on deklaruje, że to, co sprzedaje, spełnia wymogi bezpieczeństwa.
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Kontrolę produktów znajdujących się w sklepach przeprowadza Inspekcja Handlowa,
która informuje o nieprawidłowościach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli organ nadzoru nad bezpieczeństwem produktów.
Producent musi dostarczyć konsumentom wszelkich informacji dotyczących zagrożeń
związanych z użytkowaniem produkowanego przez siebie wyrobu, np. odpowiednich ostrzeżeń. Ważne jest również oznaczenie CE, które stanowi m.in. deklarację producenta, że produkt jest bezpieczny. Z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania wielu produktów
bardzo ważna jest instrukcja obsługi lub montażu. Musi być ona w języku polskim, zrozumiała dla każdego potencjalnego użytkownika, określać sposób korzystania z rzeczy, specyficzne właściwości, jeżeli występują, czasem również zawierać informację, jak postąpić
w sytuacji zagrożenia. Szczególnie dokładnie powinny być oznakowane produkty przeznaczone dla dzieci.
Jeśli uznamy, że produkt nie jest bezpieczny, należy powiadomić Inspekcję Handlową
albo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i żądać przeprowadzenia kontroli. Można
też zgłosić się do Federacji Konsumentów lub jej oddziału.

Od 2001 r. prowadzony jest w Polsce rejestr produktów niebezpiecznych. Jest on dostępny na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.
uokik.gov.pl
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Jeśli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda decyzję o wycofaniu
produktu od użytkowników, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy odkupienia produktu za taką cenę, za jaką go kupił.
W całej Unii obowiązują takie same przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Państwa Wspólnoty mają obowiązek przekazywać sobie informacje dotyczące niebezpiecznych
produktów ujawnionych na rynku któregokolwiek z tych państw. Dla odpowiedniego porozumiewania się i reagowania utworzone są specjalne sieci informacyjne, mające na celu
szybkie przekazywanie danych o zagrożeniach.
Podstawa prawna:
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 229, poz. 2275).
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).
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