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Pani Wanda chodzi na zakupy do swojego ulubionego sklepu w dzielnicy. 
Czasami robi większe zakupy w supermarkecie. Niekiedy również kupuje, 
siedząc wygodnie w fotelu i buszując w internecie.

Nie każdy zakup jest trafiony, nie każdy towar jest zgodny z umową czy 
opisem. Co wtedy zrobić?

Pani Wanda: Dzień dobry , pani Krysiu.

Pani Krysia: Dzień dobry, sąsiadko. Mam problem: kupiłam przecenione 
buty i rozkleiły się po miesiącu używania. Przeceniony towar podobno nie 
ma gwarancji…

W: Proszę się nie martwić, towar przeceniony można również reklamować. 
Pomogę napisać pani pismo do sklepu.
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Reklamacja

reklamacja – wzór pisma

…………
(data)

…………
(imię i nazwisko reklamującego)
…………
(adres)

…………
(dane sprzedającego)

…………
(adres)

REKLAMACJA

Zawiadamiam, że zakupiony u Państwa towar ………………… 
(nazwa towaru) 
dnia …………, za kwotę …………, jest niezgodny z umową.
Niezgodność z umową polega na 
………………………………………………… 
(tu należy opisać wadę towaru).
Niezgodność z umową stwierdzono dnia …………
Jako kupujący w ramach reklamacji oczekuję 
…………………………………… 
…………………………… (tu należy wpisać: naprawy, wymiany 
towaru na nowy, zwrotu pieniędzy za zakup towaru).

W załączeniu kopia ………… (tu należy wybrać: paragonu/faktu-
ry/wydruku z karty z dowodem zakupu).

…………
(podpis)
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Jakie masz prawa jako konsument,
gdy zakupiony towar ma wadę?

Wymiana towaru na nowy
Przedsiębiorca może odmówić, gdy wymiana jest 
niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów 
– wtedy możesz żądać naprawy lub obniżenia ceny, 
lub odstąpienia od umowy.

Naprawa towaru
Przedsiębiorca może odmówić, gdy naprawa jest 
niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów 
– wtedy możesz żądać wymiany lub obniżenia ceny 
lub odstąpienia od umowy.

Obniżenie ceny
Przedsiębiorca może nie uznać roszczenia i w zamian 
zaproponować naprawę lub wymianę, ale tylko wte-
dy, gdy może być to niezwłocznie zrealizowane i nie 
sprawia nadmiernej niedogodności konsumentowi.

Odstąpienie od umowy
w przypadku, gdy wada jest istotna
Przedsiębiorca może nie uznać roszczenia i w zamian 
zaproponować naprawę lub wymianę, ale tylko wte-
dy, gdy może być to niezwłocznie zrealizowane i nie 
sprawia nadmiernej niedogodności konsumentowi.

BEZPIECZNI SENIORZY – W SĄDZIE I W ŻYCIU



•	  Wada powinna zostać stwierdzona w ciągu 2 lat od momentu 
wydania konsumentowi towaru. Dla celów dowodowych reklama-
cję najlepiej złożyć na piśmie. Sprzedawca na udzielenie odpowiedzi na 
reklamację ma 30 dni. Jeżeli tego nie zrobi w tym terminie, uważa się, 
iż uznał on reklamację.

•	  Zgubiony paragon to nie problem. Paragon ułatwia złożenie re-
klamacji. Jednak jeśli się zgubił lub uległ zniszczeniu, to fakt zawarcia 
umowy sprzedaży można udowodnić także w inny sposób: wydruk z karty 
płatniczej czy zeznania świadków.

•	  Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji wadli-
wego towaru. !
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Pani Krysia: Pani Wando, a czy mogę złożyć reklamację pralki na podstawie 
gwarancji?

Pani Wanda: Oczywiście, gwarancja uprawnia do złożenia reklamacji. Gwa-
rancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi. Czyli może pani wybrać, czy skorzysta 
z praw wynikających z rękojmi, czy z gwarancji.

Gwarancja to dokument, w którym przedsiębiorca 
(gwarant) oświadcza o jakości wyprodukowanego towaru. 
Dokument gwarancji powinien zawierać:

•	 nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;

•	 czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;

•	 uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
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Co zrobić, gdy towar ponownie będzie miał tę samą lub inną wadę?

Masz prawo do kolejnej reklamacji.

Możesz żądać od przedsiębiorcy:
(analogicznie jak przy pierwszej reklamacji – infografika na str. 10)

•	  wymiany towaru na nowy

•	  naprawy towaru

•	  obniżenia ceny 

•	  odstąpienia od umowy

Masz również prawo do reklamacji usługi, 
jeśli ta nie została wykonana lub została 
wykonana w sposób nienależyty.

Kolejna reklamacja

!
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Pan Tadeusz: Pani Wando, od miesiąca jestem nękany telefonami o przedłu-
żenie umowy przez operatora telewizji kablowej. Może doradzi mi pani, jak 
mogę to przerwać?

Pani Wanda: Sąsiedzie, to, co robi ten operator, to agresywne praktyki rynko-
we, które są niedozwolone. Może pan, jako konsument, którego interes został 
zagrożony lub naruszony w wyniku nieuczciwej praktyki rynkowej, zażądać:

•	 zaniechania tej praktyki;

•	 usunięcia skutków tej praktyki;

•	 złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie;

•	 naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności 
unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz 
zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

•	 zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Jak możesz sobie radzić 
z natrętnymi telemarketerami?
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Pani Wanda: Halo?

Akwizytor: Czy chciałaby pani wziąć 
udział w darmowej wycieczce i zapo-
znać się z naszą ofertą kołder?

W: Z jakiej firmy pan dzwoni?

A: Chrząszczeks.

W: Skąd mają państwo mój numer? Proszę usunąć moje dane. 
Złożę na państwa skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tak możesz sobie radzić
z natrętnymi telemarketerami:

•	  Sposobem na natrętnych telemarketerów może być próba ustalenia pod-
miotu, w którego imieniu dzwonią, jeszcze zanim powołamy się na RODO. 

•	  Po uzyskaniu takiej informacji możemy zadać pytanie o tożsamość ad-
ministratora i zgłosić żądanie usunięcia danych.

•	  Jeśli zostanie ono zignorowane, a dzwoniący w odpowiedzi po prostu 
się rozłączy, dysponując nazwą podmiotu i numerem telefonu, możemy 
złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skargę złożyć można na dwa sposoby: poprzez dostarczenie dokumentów 
w sposób tradycyjny lub skorzystanie z serwisu ePUAP, pozwalającego 
załatwić wszystkie sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Należy 
pamiętać jednak, że rozpatrzenie skargi nastąpi tylko i wtedy, gdy zawierać 
będzie ona imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej 
naruszenie. Jej obowiązkiem jest ponadto złożenie własnoręcznego podpisu 
oraz wskazanie podmiotu, na który składane jest zawiadomienie. Skarga 
taka powinna zawierać także dokładny opis tego, kto, w jakiej sprawie i 
kiedy się z nami kontaktował. Należy wskazać ponadto, podjęcia jakich 
kroków oczekuje się wobec tego od urzędu.
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Co robić, gdy namówiono Cię	
na niepotrzebny zakup w czasie pokazu?

Pani Wanda: Dzień dobry, panie Tadeuszu, coś pan, widzę, w złym nastroju?

Pan Tadeusz: Dzień dobry, pani Wando. Ech, jak ostatni naiwny kupiłem na 
pokazie w sanatorium kołdrę wełnianą za 3000 zł. Sam nie wiem, dlaczego 
zrobiłem taki nierozsądny zakup! Wcale nie potrzebuję tej kołdry.

W: Przecież może ją pan odesłać, jeśli od zakupu nie minęło jeszcze 14 dni.
Do przesyłki dołączy pan pismo o odstąpieniu od umowy. Ma pan prawo 
do odstąpienia od zakupu zrobionego przez internet, na odległość lub poza 
miejscem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni.

Ważne:	 jeżeli	 jednak	przedsiębiorca	nie	poinformował	o	prawie	
do	odstąpienia,	 to	w	 tym	przypadku	 termin	zostaje	wydłużony	
o	12	miesięcy.

!
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odstąpienie od umowy – wzór pisma

…………
(data)

…………
(imię i nazwisko konsumenta)
…………
(adres konsumenta)

……………………
(adresat – w tym miejscu nazwa przedsiębiorcy, 

pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny, adres e-mail)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 
kupna-sprzedaży następujących przedmiotów: ……………. 
/ umowy dostawy następujących przedmiotów: ……………. 
/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących 
przedmiotów ……………. 
/ umowy o świadczenie usługi …………….

Data zawarcia umowy/odbioru …………….

…………
(podpis konsumenta – jeżeli pismo jest przesyłane pocztą)

Zakupiony	towar	należy	spakować	i	odesłać.
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Pani Krysia: Wando, miałam dzisiaj telefon z infolinii banku. Podejrzewana 
jest próba wyłudzania kredytu na moim koncie, wykradzenia moich danych.
Pan chciał przeskanować mój komputer, czy nikt się na niego nie włamał.

Pani Wanda: Uważaj, Krysiu, to brzmi podejrzanie. To może być oszustwo.

K: Ale ja widziałam, że to numer mojego banku, pan brzmiał wiarygodnie.

W: Niestety przestępcy potrafią podszywać się pod numer banku.

Zachowaj czujność, czyli oszustwa 
na fałszywych pracowników banku 
lub policjantów
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Co zrobić, gdy podejrzewasz, że telefon od osoby, która podaje 
się za policjanta albo pracownika banku lub instytucji bankowej,  
jest oszustwem?

•	  Przede wszystkim zachowaj czujność, przestępcy w ten sposób mogą 
próbować popełnić kradzież z konta bankowego.

•	  Jeśli nie masz pewności, czy rozmawiasz z pracownikiem banku lub 
policjantem, rozłącz się.

•	  Zawsze zadzwoń na policję, infolinię banku lub odwiedź bank, aby 
potwierdzić, że dzwoniono do Ciebie z tych miejsc.

•	  Pracownicy, dzwoniąc do Ciebie, nigdy nie proszą o instalację dodatko-
wych aplikacji (np. AnyDesk, TeamViewer, QuickSupport), które miałyby 
potwierdzić Twoją tożsamość, zatwierdzić płatność lub podnieść poziom 
bezpieczeństwa. Nigdy nie proszą też o podanie pełnego hasła 
do konta czy kodów do transakcji lub aktywizacji usługi.

•	  Przestępcy przedstawiają się jako policjanci, pracownicy banku lub Biura 
Informacji Kredytowej. Dodatkowo maskują numer telefonu i podszywają 
się np. pod numer infolinii banku czy innej instytucji (np. Biuro Informacji 
Kredytowej, Związek Banków Polskich). 

•	  Nikomu nie dawaj dostępu do swoich urządzeń, na których korzystasz 
z bankowości elektronicznej!

•	  Jeśli kupujesz lub sprzedajesz przedmiot na portalach internetowych, 
zawsze prowadź korespondencję z drugą stroną przez ten portal, a nie 
komunikatory typu Messenger czy Whatsapp. Nie podawaj nikomu nu-
meru swojej karty kredytowej!

!
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów możesz zwracać się do 
organizacji konsumenckich.

Infolinia konsumencka
Działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W niektórych 
miejscowościach działają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, którzy 
udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Federacja Konsumentów
W miejscu zamieszkania lub telefonicznie pod numerem 801 440 220 (opłata 
zgodna z cennikiem operatora) w godz. 08:00–18:00 od poniedziałku do piątku, 
lub e-mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.

Jeśli umowa zawarta jest z przedsiębiorcą zarejestrowanym w innym kraju, 
pomóc może Europejskie Centrum Konsumenckie:
tel. 22 55 60 118, info@konsument.gov.pl.

Gdzie możesz zwrócić się po pomoc?

BEZPIECZNI SENIORZY – W SĄDZIE I W ŻYCIU


