
„Mam dla Pañstwa 
wyj¹tkow¹ ofertê…”

czyli jak nie daæ siê oszukaæ 
przez akwizytora





P O R A D N I K    

przygotowany w ramach realizacji przedsiêwziêcia pt.:

Konsumenci seniorzy a sprzeda¿ bezpoœrednia 
- prawa i zagro¿enia

finansowanego ze œrodków Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ma³gorzata Miœ

Wroc³aw

listopad 2017

grafiki pobrane      freepik.com



Przedsiêbiorcy prowadz¹c dzia³alnoœæ powinni wykonywaæ 
j¹ w sposób staranny, profesjonalny oraz zgodny z prawem. 
Niestety czêœæ z nich podejmuje dzia³ania, które w ra¿¹cy 
sposób naruszaj¹ nie tylko obowi¹zuj¹ce regulacje prawne, 
ale równie¿ w sposób niekiedy bardzo odczuwalny dotykaj¹ 
konsumentów.  

Nierzetelni przedsiêbiorcy bardzo czêsto postêpuj¹ 
w sposób nieuczciwy wobec Konsumentów Seniorów. 

Niniejszy poradnik ma na celu wskazanie Pañstwu 
najczêstszych sposobów dzia³ania nieuczciwych 
sprzedawców (w szczególnoœci alternatywnych operatorów 
telefonii stacjonarnej, sprzedawców pr¹du, sprzedawców 
gazu oraz akwizytorów oferuj¹cych towary i us³ugi), jak 
równie¿ wyjaœniæ w jaki sposób powinni Pañstwo reagowaæ 
na tego rodzaju dzia³ania, zw³aszcza podczas wizyt 
sprzedawców w domach. Wskazówki praktyczne dla 
Konsumentów Seniorów zosta³y udzielone w formule 
„pytanie-odpowiedŸ”, co pozwoli w sposób jeszcze bardziej 
przejrzysty i jasny wyjaœniæ Pañstwu co nale¿y robiæ 
w konkretnej sytuacji. 
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GDZIE SZUKAÆ POMOCY? 

Je¿eli maj¹ Pañstwo problem w sprawach konsumenckich, to 
mog¹ Pañstwo skorzystaæ z pomocy ró¿nych instytucji 
w zale¿noœci od stopnia skomplikowania sprawy oraz tego, 
czego dotyczy sprawa. Informacje dot. podmiotów 
udzielaj¹cych bezp³atnego wsparcia konsumentom znajduj¹ 
siê poni¿ej: 

1. Infolinia Konsumencka: 
• w sprawach prostych bez analizy dokumentów, 
• nr tel.: 801 440 220 oraz 22 290 89 16 
• czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 8:00 - 18:00 
• op³ata wg taryfy operatora 

2.  Konsumenckie Centrum E-porad: 
• w sprawach prostych oraz wymagaj¹cych analizy 
dokumentów 
• adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl 

 3. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: 
• w sprawach prostych oraz wymagaj¹cych analizy 
dokumentów 
• wykaz Inspektoratów dostêpny jest pod adresem 
www.uokik.gov.pl/wiih 

4. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów: 
• sprawy proste oraz wymagaj¹ce analizy dokumentów 
• wyst¹pienia do przedsiêbiorców oraz pisma procesowe 
• wykaz rzeczników dostêpny jest pod adresem 
www.uokik.gov.pl/rzecznicy.  Ponadto adres do rzecznika 
mo¿na uzyskaæ tak¿e dzwoni¹c na 
Infoliniê Konsumenck¹:  801 440 220 oraz  22 290 89 16  
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5.Oddzia³y Federacji Konsumentów: 
• 

wyst¹pienia do przedsiêbiorców oraz pisma procesowe 
• dane adresowe dostêpne s¹ pod adresem 
www.federacja-konsumentów.org.pl. Adres do oddzia³u 
Federacji Konsumentów mo¿na uzyskaæ tak¿e dzwoni¹c na 
Infoliniê Konsumenck¹: 801 440 220  oraz  22 290 89 16 

: 

 1.Rzecznik Finansowy:  
• w sprawach z zakresu ubezpieczeñ i finansów 
•  nr tel. 22 333 73 26-27 
• adres strony internetowej: www.rf.gov.pl 

2. Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzêdzie 
Komunikacji Elektronicznej: 
• w sprawach telekomunikacyjnych 
• nr tel. 22 330 40 00 
• adres strony internetowej: www.cik.uke.gov.pl 

 3.Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych: 
• w sprawach dotycz¹cych energii i paliw 
• nr tel. 22 244 26 36 
• adres e-mail: drr@ure.gov.pl 
• adres strony internetowej: www.ure.gov.pl 

sprawy proste oraz wymagaj¹ce analizy dokumentów 
• 

SPECJALISTYCZNYCH PORAD UDZIELAJ¥ RÓWNIE¯
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POMOC NA ETAPIE S¥DOWYM: 

POMOC W PRZYPADKU PRZESTÊPSTWA (NP. OSZUSTWO, 
KRADZIE¯, PODROBIENIE PODPISU): 

Je¿el i  przeds¹dowe sposoby rozwi¹zania konfl iktu 
z przedsiêbiorc¹ nie przynios³y rezultatu i chc¹ Pañstwo 
dochodziæ swoich praw w s¹dzie lub te¿ zostali Pañstwo 
pozwani przez przedsiêbiorcê, nieodp³atn¹ pomoc prawn¹ na 
etapie s¹dowym œwiadczy  Stowarzyszenie AQUILA 
z Wroc³awia. Informacje dostêpne s¹ pod numerem telefonu 
71 74 000 22 oraz na stronie internetowej http://prawo-
konsumenckie.pl/. 

Policja – nr telefonu 112 lub 997 
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S£OWNICZEK

GWARANCJA - oœwiadczenie przedsiêbiorcy, w którym 
dobrowolnie okreœla on prawa kupuj¹cego i swoje obowi¹zki 
w sytuacji, gdy nabyty przez kupuj¹cego towar nie ma cech 
okreœlonych w tym oœwiadczeniu (np. towar nie ma pewnych 
funkcji, które wed³ug producenta posiada). Oœwiadczenie 
gwarancyjne mo¿e zostaæ z³o¿one w reklamie, choæ zazwyczaj 
kupuj¹cy otrzymuje przy zakupie kartê gwarancyjn¹. Gwarancji 
zazwyczaj udziela producent, ewentualnie dystrybutor b¹dŸ 
importer - rzadko gwarancji udziela sam sprzedawca, choæ jest 
to dopuszczalne. Na podstawie gwarancji gwarant ponosi 
odpowiedzialnoœæ za towar objêty gwarancj¹.

KONSUMENT - osoba dokonuj¹ca od przedsiêbiorcy zakupu 
towaru lub us³ugi dla celów prywatnych. Konsumentem jest 
wobec tego np. osoba nabywaj¹ca towar na w³asny u¿ytek 
(np. zakup sprzêtu AGD, obuwia, odzie¿y; zakup ró¿norodnych 
us³ug od firm – np. telekomunikacyjnych, remontowych, 
finansowych). Ka¿dy z Pañstwa jest konsumentem. 

LOKAL PRZEDSIÊBIORSTWA - miejsce prowadzenia dzia³alnoœci 
oznaczone w sposób daj¹cy mo¿liwoœæ powi¹zania lokalu 
z przedsiêbiorc¹, np. sklep, siedziba firmy, stoisko na targu, 
stragan, kiermasz, kiosk, samochód dostawczy z lad¹ 
sprzeda¿ow¹. 

REKLAMACJA - sposób postêpowania w sytuacji, gdy 
w zakupionym towarze ujawni siê wada lub te¿ w sposób 
niew³aœciwy zostanie wykonana us³uga. Reklamacja mo¿e 
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zostaæ z³o¿ona na podstawie ró¿nych przepisów. W przypadku 
dokonania zakupu towaru podstaw¹ prawn¹ mo¿e byæ albo 
rêkojmia albo gwarancja. W przypadku  us³ug reklamacja 
sk³adana jest z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego 
wykonania us³ugi. 

RÊKOJMIA - re¿im i podstawa prawna daj¹ca kupuj¹cemu 
mo¿liwoœæ reklamowania u sprzedawcy (a nie gwaranta) 
towaru, który siê popsu³. Sprzedawca nie mo¿e odmówiæ 
przyjêcia reklamacji. Jest to inny sposób reklamowania towaru 
ni¿ gwarancja.

TRWA£Y NOŒNIK -  materia³ (np. papier, p³yta CD/DVD, 
pendrive, karta pamiêci, dysk twardy) lub narzêdzie (e-mail 
zapisany na twardym dysku) umo¿liwiaj¹ce konsumentowi 
b¹dŸ przedsiêbiorcy przechowywanie informacji w sposób 
umo¿liwiaj¹cy dostêp do nich. Trwa³y noœnik pozwala na 
odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez 
ingerencji przedsiêbiorcy. Trwa³ym noœnikiem nie jest strona 
internetowa. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZ¥CE ZAWIERANIA UMÓW 
- PYTANIA I ODPOWIEDZI 

CZYM JEST UMOWA? 

Umowa stanowi zgodne porozumienie pomiêdzy podmiotami, 
które j¹ zawieraj¹(stronami umowy). Ka¿da umowa zawierana 
jest przez co najmniej dwie strony. W przypadku umów 
o charakterze konsumenckim stronami s¹ konsument
 i przedsiêbiorca, np. zakup odzie¿y w sklepie, zawarcie umowy 
z dostawc¹ pr¹du. 

 KIEDY UMOWA JEST ZAWARTA SKUTECZNIE? 

Aby umowa mog³a dojœæ do skutku, strony, tj. kupuj¹cy 
(konsument) i sprzedawca (przedsiêbiorca) musz¹ zgodziæ siê 
co do wszystkich jej zapisów. Je¿eli jedna ze stron   nie zgadza 
siê na jedno lub wiêcej postanowieñ, to umowa nie mo¿e 
zostaæ zawarta. Umowa jest niewa¿na jeœli narusza  ustawy (np. 
wy³¹cza mo¿liwoœæ z³o¿enia reklamacji), zasady wspó³¿ycia 
spo³ecznego (np. wykorzystuje s³absz¹ pozycjê konsumenta) 
albo ma na celu obejœcie ustawy (np. przedsiêbiorca twierdzi, 
¿e jest jedynie poœrednikiem miêdzy klientem a sprzedawc¹ 
azjatyckim, podczas gdy  faktycznie jest on sprzedawc¹). 

 W JAKIEJ FORMIE MO¯NA ZAWRZEÆ UMOWÊ? 

Umowa mo¿e zostaæ zawarta w kilku formach: 

• ustnie – np. ustne zlecenie naprawy samochodu, 
zamówienie elektryka, 
• pisemnie – np. podpisanie umowy o œwiadczenie us³ug 
telekomunikacyjnych,  
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• 
porozumiewania siê na odleg³oœæ), np. przez internet, przez 
telefon, 
• w sposób dorozumiany, np. skasowanie biletu w tramwaju 
/autobusie. 

JAKIE S¥ SPOSOBY ZAWARCIA UMOWY? 

W zale¿noœci od tego w jaki sposób dochodzi do zawarcia 
umowy wyró¿nia siê nastêpuj¹ce ich rodzaje:  

• umowy zawierane w sposób tradycyjny, tj. w lokalu 
przedsiêbiorstwa, przy fizycznej obecnoœci wszystkich stron 
umowy, np. zakupy w sklepie, 

• umowy zawierane poza lokalem przedsiêbiorstwa, tj. bez 
fizycznej obecnoœci wszystkich stron umowy, np. w domu 
konsumenta, na pokazie towarów zorganizowanym przez 
przedsiêbiorcê, „zwabienie” konsumenta z ulicy na pokaz 
w lokalu przedsiêbiorcy, „darmowa” pielgrzymka do Lichenia, 
podczas której uczestnicy zatrzymuj¹ siê w przydro¿nej 
restauracji na pokaz garnków, 

• umowy zawierane na odleg³oœæ, tj. bez jednoczesnej 
obecnoœci stron, za poœrednictwem œrodka porozumienia siê 
na odleg³oœæ (telefon, internet), np. zakupy w sklepie 
internetowym, za poœrednictwem z portalu internetowego. 

w formie elektronicznej  (za pomoc¹ œrodków 
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SPOSOBY DZIA£ANIA NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW 

Prawo do rzetelnej informacji stanowi podstawowe prawo 
przys³uguj¹ce ka¿demu konsumentowi. Ponadto nikt nie 
powinien byæ pozbawiany mo¿liwoœci w pe³ni œwiadomego 
zawarcia umowy z konkretnym przedsiêbiorc¹, zgodnego 
z w³asnymi oczekiwaniami i treœci¹ oferty otrzymanej od 
przedsiêbiorcy. Niestety praktyka pokazuje, ¿e niektóre umowy 
s¹ dla konsumenta niekorzystne, a i nie wszystkie s¹ 
przedstawiane w uczciwy i rzetelny sposób.  

Poni¿ej wskazane zosta³y Pañstwu najczêœciej stosowane 
nieuczciwe dzia³ania sprzedawców: 

1. Do Pañstwa domu dzwoni osoba, która przedstawia siê, jako 
przedstawiciel dotychczasowego dostawcy pr¹du, gazu lub 
operatora telefonicznego. Osoba ta twierdzi, ¿e dzwoni 
w sprawie przed³u¿enia umowy, podpisania aneksu lub 
proponuje atrakcyjn¹ ofertê promocyjn¹. W rzeczywistoœci 
osoba, która dzwoni kontaktuje siê z Pañstwem w imieniu 
innego przedsiêbiorcy, czego mo¿ecie nie byæ œwiadomi. Je¿eli 
podpisz¹ Pañstwo umowê, mo¿e to oznaczaæ zmianê 
operatora i now¹ umowê.  

2. Dzwoni lub przychodzi do Pañstwa domu osoba, która 
przedstawia siê jako pracownik urzêdu (np. Urzêdu Regulacji 
Energetyki) i namawia do podpisania nowej umowy.

3. Przychodzi do Pañstwa domu kurier, który rzekomo ma dla 
Was bezp³atn¹ przesy³kê i przedk³ada Pañstwu dokumenty do 
podpisania. Je¿eli je podpiszecie, mo¿e to oznaczaæ now¹ 
umowê.   
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4. Przedstawiana Pañstwu do podpisania umowa 
skonstruowana jest w sposób nieczytelny (np. stosowana jest 
niewielka czcionka, uk³ad dokumentu uniemo¿liwia ³atwe 
i szybkie odnalezienie interesuj¹cych Pañstwa informacji) lub 
wprowadzaj¹cy w b³¹d (np. logotyp/nazwa nowego 
us³ugodawcy jest  mnie j szy  i  mnie j  wyraz i s ty  n i¿  
dotychczasowego, w wyniku czego jesteœcie Pañstwo 
przekonani, ¿e zawieracie umowê z dotychczasowym 
us³ugodawc¹, a nie z nowym).

5. Osoba, która przychodzi do Pañstwa domu twierdzi, ¿e 
spisuje liczniki lub wymienia urz¹dzenia (np. liczniki, piecyki 
gazowe, filtry do wody lub aparaty telefoniczne) i prosi Was 
o podpisanie dokumentu. Je¿eli podpisz¹ Pañstwo dokumenty, 
które nie s¹ w rzeczywistoœci protoko³em, mo¿e to oznaczaæ 
now¹ umowê.   

6. S¹ Pañstwo informowani przez telefon lub przez osobê, która 
przychodzi do Waszego domu, ¿e dotychczasowy 
us³ugodawca koñczy dzia³alnoœæ i dlatego musicie  dokonaæ 
wyboru nowego dostawcy (podpisaæ nowe umowy). Niekiedy, 
np. w przypadku dostawców energii, gazu lub us³ug 
telekomunikacyjnych s¹ Pañstwo informowani, ¿e brak 
zawarcia nowej umowy oznaczaæ bêdzie pozbawienie Was 
dotychczasowych us³ug.

7. S¹ Pañstwo informowani przez
telefon lub przez osobê, która 
przychodzi do Pañstwa domu,
¿e konieczne jest zaktualizowanie
dotychczasowej umowy (niekiedy 
jako powód podaje siê rzekom¹ 
zmianê przepisów). Podpisuj¹c 
dokumenty faktycznie
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zawieraj¹ Pañstwo umowê z nowym sprzedawc¹ s¹dz¹c, i¿ jest 
to umowa z dotychczasowym sprzedawc¹.

8. Osoba, która przychodzi do Pañstwa domu przedstawia siê 
jako ankieter lub osoba przeprowadzaj¹ca wizytê 
sprzeda¿ow¹. Podpisuj¹c przed³o¿one Pañstwu dokumenty 
(rzekom¹ ankietê lub potwierdzenie odbycia wizyty 
sprzeda¿owej) podajecie swoje dane. Ponadto mo¿e okazaæ 
siê, ¿e podpisali Pañstwo now¹ umowê. 

9. Po zawarciu umowy nie otrzymuj¹ Pañstwo egzemplarza 
dokumentów dla siebie. W rezultacie nie jesteœcie w stanie 
ustaliæ rzeczywistych warunków umowy. Ponadto nie wiecie 
z kim dok³adnie zawarliœcie umowê. Z tego powodu nie s¹ 
Pañstwo w stanie skorzystaæ z przys³uguj¹cych Wam 
uprawnieñ, gdy¿ nie wiadomo do kogo nale¿y siê zwróciæ.    

10. S¹ Pañstwo zapewniani, ¿e nabywaj¹ Pañstwo us³ugê po 
ni¿szej cenie ni¿ ta, któr¹ dotychczas Pañstwo op³acali. Nie s¹ 
Pañstwo informowani o dodatkowych kosztach. O tym, ¿e 
zawarli Pañstwo niekorzystn¹ umowê, wiadomo dopiero po 
otrzymaniu pierwszych faktur.

11. „Kurier”, który dostarcza Pañstwu umowê ponagla do jak 

najszybszego podpisania dokumentów 
bez  mo¿ l iwoœc i  wczeœn ie j s zego 
zapoznania siê z ich treœci¹. W efekcie 
mog¹ Pañstwo podpisaæ niekorzystn¹ 
dla siebie umowê lub  umowê z nowym 
dostawc¹.
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12. Otrzymuj¹ Pañstwo zaproszenia na spotkania dotycz¹ce 
np. sprzêtu gospodarstwa domowego, wyrobów medycznych 
czy poœcieli i dopiero w trakcie pokazu okazuje siê, ¿e spotkanie 
ma Was zachêciæ do kupienia tych produktów.
  
13. W trakcie pokazów sprzedawcy wprowadzaj¹ Pañstwa 
w b³¹d co do cech oferowanych produktów (np. zapewniaj¹, 
¿e dany towar ma w³aœciwoœci lecznicze, co okazuje siê 
nieprawd¹) oraz utrudniaj¹ zrezygnowanie z umowy 
w ustawowym terminie 14 dni (np. s¹ Pañstwo informowani, ¿e 
towar nale¿y zwróciæ osobiœcie do sklepu przedsiêbiorcy, który 
mieœci siê bardzo daleko od Pañstwa miejsca zamieszkania – 
np. 300 km). 
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CO ROBIÆ, ABY NIE PAŒÆ OFIAR¥ NIEUCZCIWYCH DZIA£AÑ 
SPRZEDAWCÓW - PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. Co mogê zrobiæ w sytuacji, gdy dzwoni do mnie sprzedawca
i proponuje zawarcie umowy, a obawiam siê ¿e wcale nie jest 
dla mnie korzystna,? 

Je¿eli sprzedawca kontaktuje siê z Pañstwem telefonicznie, to 
aby umowa mog³a zostaæ skutecznie zawarta musi potwierdziæ 
jej treœæ na papierze lub innym trwa³ym noœniku (np. p³yta 
CD/DVD, wiadomoœæ e-mail). W nastêpnej kolejnoœci powinni 
Pañstwo potwierdziæ – równie¿ na trwa³ym noœniku – zawarcie 
umowy o konkretnej treœci.  

Najczêœciej wygl¹da to w taki sposób, ¿e po odbyciu rozmowy 
telefonicznej ze sprzedawc¹ otrzymuj¹ Pañstwo do podpisu 
wydrukowany egzemplarz umowy. Umowa taka czêsto jest 
przywo¿ona Wam do domu. Z tego wzglêdu bardzo istotne jest, 
aby dok³adnie czytali Pañstwo otrzymane od sprzedawcy 
dokumenty, tak by móc sprawdziæ czy to, co znajduje siê 
w papierowym egzemplarzu umowy, dok³adnie odpowiada 
temu, co mówi³ konsultant w trakcie rozmowy telefonicznej. 
Warto równie¿, aby przed podpisaniem umowy skonsultowali 
siê Pañstwo np. z rodzin¹, s¹siadami. Je¿eli przed podpisaniem 
umowy pewne jej zapisy s¹ dla Was niejasne, najlepiej aby 
skorzystali Pañstwo z profesjonalnej pomocy jakiej udzielaj¹ 
miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów. Nie ulegajcie 
presji, jeœli kurier ponagla do natychmiastowego podpisania 
umowy. Takie zachowanie ze strony kuriera powinno w³¹czyæ 
po Pañstwa stronie zwiêkszon¹ czujnoœæ. 

Pamiêtajcie, ¿e po podpisaniu umowy sprzedawca powinien 
zostawiæ Wam jeden egzemplarz dokumentów, st¹d powinni 
Pañstwo zadbaæ, aby sprzedawca nie zabra³ ze sob¹ 
wszystkich dokumentów. 
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Je¿eli po podpisaniu dokumentów przywiezionych przez kuriera 
chc¹ Pañstwo zrezygnowaæ z umowy, to w ci¹gu 14 dni od 
daty zawarcia umowy mo¿ecie odst¹piæ od umowy, w sposób 
opisany w pytaniu nr 12. 

Powinni Pañstwo pamiêtaæ, ¿e podczas rozmowy telefonicznej 
nie ma mo¿liwoœci zweryfikowaæ, czy osoba która podaje siê za 
sprzedawcê faktycznie nim jest. Z tego wzglêdu nale¿y 
zachowaæ czujnoœæ i ostro¿noœæ. 

Je¿eli otrzymuj¹ Pañstwo do domu dokumenty, to przed ich 
podpisaniem nale¿y je bezwzglêdnie dok³adnie przeczytaæ.  

Jeœli maj¹ Pañstwo w¹tpliwoœci czy rzeczywiœcie trzeba 
zaktualizowaæ umowê, warto skontaktowaæ siê ze swoim 
dotychczasowym us³ugodawc¹. Mog¹ Pañstwo zadzwoniæ 
do biura obs³ugi klienta (numer kontaktowy znajd¹ Pañstwo na 
rachunku) albo udaæ siê osobiœcie do lokalu sprzedawcy.  

Podpisanie dokumentów mo¿e oznaczaæ zmianê operatora 
i zawarcie umowy na zupe³nie innych warunkach wbrew 
Pañstwa woli. 

Dla unikniêcia wszelkich niejasnoœci 
powinni Pañstwo podpisywaæ umowê 
wy³¹cznie w lokalu swojego operatora. 

2. Wczoraj dzwoni³ do mnie mój operator i mówi³, ¿e trzeba 
zaktualizowaæ umowê. Jak dzia³aæ, aby nie daæ siê oszukaæ? 
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3. Czy podpisuj¹c umowê powinienem otrzymaæ egzemplarz 
dokumentów dla siebie? 

4. Otrzyma³em dokumenty do podpisu, które przywióz³ kurier. 
Kurier bardzo nalega³, abym szybko podpisa³  umowê, gdy¿ 
niepoprawnie zaparkowa³ samochód i nie chce dostaæ 
mandatu, a ponadto ma bardzo du¿o pracy i siê œpieszy. 
Chcia³em pokazaæ umowê synowi, wiêc nie podpisa³em jej 
przy kurierze. Czy post¹pi³em s³usznie? 

Po zawarciu umowy powinni Pañstwo otrzymaæ komplet 
dokumentów dla siebie. Ma to istotne znaczenie, gdy¿ dziêki 
dokumentom wiadomo z kim zawarli Pañstwo umowê oraz jaka 
jest dok³adna treœæ umowy. 

Je¿eli sprzedawca lub kurier ponagla do podpisania umowy,
powinno to wzbudziæ podejrzenia. W takiej sytuacji tym bardziej 
nie powinni Pañstwo podpisywaæ umowy zgodnie z sugesti¹.  

Nie powinni Pañstwo podpisywaæ umów w poœpiechu, bez 
dok³adnego i spokojnego zapoznania siê ich treœci¹.  
W przeciwnym wypadku mozecie zawrzeæ umowê 
nieodpowiadaj¹c¹ Pañstwa potrzebom lub w rezultacie której 
bêdziecie p³aciæ za towar lub us³ugê, której w rzeczywistoœci nie 
potrzebujecie. 
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5 .  S¹siadka opowiada³a mi, ¿e zjawi³ siê u niej kurier 
z bezp³atn¹ przesy³k¹, przy czym s¹siadka nie zamawia³a 
niczego i nie spodziewa³a siê takiej wizyty. Podpisa³a 
dokument potwierdzaj¹cy odebranie paczki, nie ma 
zachowanego ¿adnego potwierdzenia dla siebie. Czy mo¿e to 
powodowaæ dla niej jakiekolwiek negatywne konsekwencje? 
Co robiæ?

6. Dzisiaj przysz³a do mnie Pani i chcia³a, abym wype³ni³a 
ankietê. Nie zgodzi³am siê – czy s³usznie? 

7.Jakiœ czas temu by³ u mnie pracownik urzêdu i chcia³, abym 
podpisa³ umowê. Nie zrobi³em tego. Zastanawiam siê czy 
czêsto urzêdnicy podpisuj¹ umowy? 

 

Je¿eli pojawi³ siê u Pañstwa sprzedawca, z którym Pañstwo siê 
wczeœniej nie kontaktowali, to nale¿y zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ i czujnoœæ. 

W przypadku podpisania podsuniêtego dokumentu mo¿e 
okazaæ siê po jakimœ czasie, ¿e w rzeczywistoœci podpisali 
Pañstwo umowê (np. dotycz¹cy dostawy pr¹du lub gazu). 
Je¿eli tak siê stanie, powinni Pañstwo o tym  jak najszybciej 
zawiadomiæ rodzinê, s¹siada czy te¿ miejskiego 
(powiatowego) rzecznika konsumentów. 

Powinni Pañstwo zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ i nie podpisywaæ 
dokumentów, jakie nieznane osoby (jak np. rzekomi ankieterzy) 
podsuwaj¹ do podpisu. Mo¿e okazaæ siê, ¿e dokument jaki 
Pañstwo podpisz¹ jest umow¹ z nowym sprzedawc¹ albo te¿ 
Wasz podpis mo¿e zostaæ w póŸniejszym czasie sfa³szowany. 

Pracownicy urzêdów czy te¿ innych instytucji pañstwowych 
nigdy nie przychodz¹ do domów konsumentów i nie podpisuj¹ 
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z nimi umów.  Je¿eli osoba, która przychodzi do Waszego domu 
podaje  siê za tak¹ osobê, to zapewne jest to oszust. W takim 
wypadku nale¿y zachowaæ czujnoœæ i ostro¿noœæ. Nie powinni 
Pañstwo wpuszczaæ takiej osoby do domu ani nic podpisywaæ. 
O ca³ej sytuacji nale¿y jak najszybciej poinformowaæ rodzinê, 
s¹siada,jak równie¿ organy œcigania (policjê, prokuraturê). 

Sprzedawca nigdy nie przychodzi do domu klienta celem 
zmiany umowy lub aktualizacji danych!Je¿eli faktycznie istnieje 
koniecznoœæ dokonania zmian w umowie, to sprzedawca wyœle 
do Pañstwa list, w którym dok³adnie wyjaœni co powinni Pañstwo 
zrobiæ. 

 
 

Je¿eli pracownicy gazowni lub elektrowni maj¹ siê u Pañstwa 
zjawiæ, to zawsze takie wizyty og³aszane s¹ przez administracjê 
z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeœli ktokolwiek przychodzi 
z niezapowiedzian¹ wizyt¹, to osoba taka mo¿e chcieæ 
Pañstwa oszukaæ. 

8. Czy sprzedawca przychodzi do domu swoich klientów 
i zbiera od nich podpisy pod umow¹ je¿eli np. zmieniaj¹ siê 
przepisy, potrzebne jest zaktualizowanie danych na umowie 
albo sprzedawca przechodzi reorganizacjê lub koñczy 
dzia³alnoœæ? 

9. Czy muszê wpuszczaæ do domu pracownika elektrowni lub 
gazowni?
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Nie maj¹ Pañstwo obowi¹zku wpuszczania do domu 
nieznajomych osób jak np. pracowników elektrowni, gazowni. 
Mo¿e siê okazaæ, ¿e jeœli wpuszcz¹ Pañstwo obc¹ osobê do 
domu, to zostan¹ Pañstwo przez ni¹ oszukani. Ponadto 
nieznajomy mo¿e okazaæ siê z³odziejem, który ukradnie cenne 
dla Pañstwa przedmioty. 

Je¿eli po wpuszczeniu obcej osoby do domu oka¿e siê, ¿e coœ 
Pañstwu zginê³o, nale¿y jak najszybciej zawiadomiæ rodzinê, 
s¹siada, jak równie¿ organy œcigania (policjê, prokuraturê). 

Je¿eli sprzedawca chce wymieniæ jakiœ sprzêt u Pañstwa, to 
zawsze takie dzia³ania og³aszane s¹ przez sprzedawcê (np. 
poprzez wys³anie listu w tej sprawie) lub administracjê (np. na 
tablicy og³oszeñ) z kilkudniowym wyprzedzeniem. Je¿eli 
przychodzi do Pañstwa ktoœ bez wczeœniejszej zapowiedzi, to nie 
powinni   Pañstwo   wpuszczaæ   takiej   osoby   do  domu,  gdy¿ 
osoba taka mo¿e chcieæ Was oszukaæ.  

W ka¿dym wypadku, je¿eli ktoœ próbowa³ w ten sposób wejœæ do 
Pañstwa domu, nale¿y jak najszybciej zawiadomiæ rodzinê, 
s¹siada, jak równie¿ organy œcigania (policjê, prokuraturê). 

Je¿eli otrzymuj¹ Pañstwo zawiadomienie listowne (np. w formie 
ulotki wrzuconej do skrzynki pocztowej), ¿e bêdzie u Pañstwa 
dokonywana wymiana jakiegokolwiek sprzêtu, warto aby 

10.Czy jest mo¿liwe, ¿e nagle, bez jakiejkolwiek proœby z mojej 
strony sprzedawca przychodzi do mnie i chce wymieniæ u mnie 
np. aparat telefoniczny albo licznik na nowy? 

22



? ?? ? ??

potwierdzili Pañstwo tê informacjê bezpoœrednio u sprzedawcy 
(np. telefonicznie lub bezpoœrednio w lokalu), od którego 
rzekomo taka ulotka pochodzi. 

W takim wypadku nale¿y jak najszybciej zawiadomiæ policjê lub 
prokuraturê. Ponadto powinni Pañstwo skontaktowaæ siê 
z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów, który 
oceni czy potrzebne s¹ jeszcze dodatkowe dzia³ania 
w sprawie, je¿eli np. w wyniku oszustwa zawarli Pañstwo 
z przedsiêbiorc¹ umowê wbrew swojej woli. 

W takim wypadku, je¿eli od zawarcia umowy nie minê³o 14 dni, 
mog¹ Pañstwo odst¹piæ od umowy. Mo¿na odst¹piæ od ka¿dej 
umowy zawartej  poza lokalem przedsiêbiorstwa (np. w domu, 
na pokazie) lub na odleg³oœæ (np. zakupy w sklepie 
internetowym, zakupy w formie telefonicznej). Nie trzeba  
podawaæ przyczyny swojej decyzji. 

 
Odst¹pienie od umowy oznacza, ¿e umowê uwa¿a siê za 
niezawart¹. Odst¹pienie od umowy wywiera równie¿ skutek 
wobec umów dodatkowych. Je¿eli np. kupuj¹c towar zawarli 

11. Co zrobiæ je¿eli pad³em ofiar¹ oszustwa? 

12. Kupi³am na pokazie poœciel, któr¹ zabra³am ze sob¹ do 
domu. Po kilku dniach dosz³am do wniosku, ¿e nie staæ mnie na 
taki wydatek i nie chcê tej poœcieli. Czy mogê w jakikolwiek 
sposób anulowaæ umowê?  
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Pañstwo dodatkow¹ umowê (np. umowê po¿yczki na zakup 
towaru), to  odst¹pienie od umowy sprzeda¿y towaru 
powoduje równie¿ odst¹pienie od umowy po¿yczki.  

W wyniku odst¹pienia od umowy trzeba zwróciæ zakupiony 
towar, a sprzedawca ma obowi¹zek oddaæ pieni¹dze.   

Towar mo¿na zwróciæ np. poprzez jego odes³anie poczt¹ 
(nale¿y zachowaæ dowód wys³ania towaru), przy czym musz¹ 
Pañstwo pokryæ koszt wysy³ki. Nie musz¹ Pañstwo na w³asny 
koszt dokonaæ zwrotu towaru tylko wtedy gdy umowê zawarli 
Pañstwo poza lokalem przedsiêbiorstwa (np. na pokazie), 
towar by³ dostarczony do Pañstwa miejsca zamieszkania, 
a z uwagi na w³aœciwoœci rzeczy (np. du¿y rozmiar lub ciê¿ar 
kanapy)nie mo¿na go w tradycyjny sposób odes³aæ poczt¹. 
W takim wypadku to sprzedawca musi odebraæ rzecz na swój 
koszt.

W przypadku odst¹pienia od umowy: 

• nale¿y wype³niæ wzór odst¹pienia od umowy – przyk³adowy 
wzór znajd¹ Pañstwo na str. 37  poradnika, 

•odst¹pienie od umowy nale¿y wys³aæ na adres sprzedawcy 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Powinni Pañstwo zachowaæ kopiê podpisanego pisma, dowód 
nadania listu oraz  potwierdzenie odbioru, 

• w ci¹gu 14 dni od odst¹pienia 
od umowy nale¿y zwróciæ 
zakupiony towar

•  sprzedawca powinien zwróciæ 
Pañstwu  pieni¹dze w ci¹gu 14 dni od 
otrzymania  odst¹pienia od umowy. 
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Odst¹pienie od umowy nie wi¹¿e siê dla Pañstwa 
z dodatkowymi op³atami poza œciœle okreœlonymi sytuacjami, tj.:

• bêd¹ Pañstwo musieli ponieœæ koszty zwrotu towaru do 
sprzedawcy (koszt wysy³ki towaru do sprzedawcy, koszt 
samodzielnego dojazdu do sprzedawcy w celu zwrotu rzeczy), 
chyba ¿e przedsiêbiorca zgodzi³ siê je ponieœæ lub nie poinfor- 
mowa³ konsumenta o koniecznoœci poniesienia tych kosztów. 

Jeœli sprzedawca sam zaproponuje odbiór rzeczy, to nie musz¹ 
Pañstwo ponosiæ kosztów, np. kuriera przys³anego przez 
sprzedawcê, poniewa¿ w takiej sytuacji nie mamy do czynienia 
z kosztami zwrotu rzeczy, lecz kosztami odbioru jej od 
konsumenta przez przedsiêbiorcê. 

• ponios¹ Pañstwo dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy przez 
sprzedawcê, je¿eli przy dokonywaniu zakupu wybrali Pañstwo 
sposób dostarczenia inny ni¿ najtañszy zwyk³y sposób 
oferowany przez przedsiêbiorcê, np. sprzedawca oferuje 
wysy³kê towaru za 5 z³ i za 7 z³.  Jeœli Pañstwo wybrali przesy³kê za 
7 z³, to w przypadku odst¹pienia od umowy sprzedawca zwróci 
Pañstwu za wysy³kê kwotê 5 z³ (w efekcie Pañstwo ponios¹ koszt 
2 z³).

Nie ma koniecznoœci osobistego odwo¿enia towaru do 
przedsiêbiorcy. Towar mo¿na odes³aæ sprzedawcy za 
poœrednictwem poczty lub kuriera (nale¿y zachowaæ dowód 
nadania przesy³ki). Koszt zwrócenia towaru do sprzedawcy 
ponosz¹ Pañstwo.

13. Czy przy odst¹pieniu od umowy muszê odwoziæ osobiœcie 
towar do przedsiêbiorcy?
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14. Przedsiêbiorca ok³ama³ mnie, ¿e jest  moim 
dotychczasowym operatorem telefonii stacjonarnej. 
W rezultacie œwiadczy mi us³ugi, dosta³em te¿ telefon. Chcê 
zrezygnowaæ z umowy. Jak to zrobiæ?  

15.Od swojego dostawcy energii elektrycznej dowiedzia³em 
siê, ¿e rozwi¹za³em umowê. Nigdy nic takiego nie robi³em

W takiej sytuacji dosz³o do zawarcia dwóch, a nie jednej 
umowy.  Pierwsz¹ umow¹ jest umowa dotycz¹ca œwiadczenia 
us³ugi telekomunikacyjnej, zaœ drug¹ umowa sprzeda¿y 
aparatu telefonicznego.  

Je¿el i  od zawarcia umowy o œwiadczenie us³ugi 
telekomunikacyjnej albo od dnia otrzymania aparatu 
telefonicznego nie minê³o jeszcze 14 dni, to mog¹ Pañstwo 
odst¹piæ od umowy. Bardzo wa¿nym jest, aby oœwiadczenie 
o odst¹pieniu z³o¿yli Pañstwo w odniesieniu do ka¿dej z obu 
umów. 

Je¿eli termin na odst¹pienie od umowy/umów ju¿ min¹³, to 
w szczególnych okolicznoœciach (tak¹ okolicznoœci¹ jest 
oszustwo ze strony przedsiêbiorcy) mog¹ Pañstwo wystosowaæ 
oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków umowy zawartej pod 
wp³ywem wprowadzenia w b³¹d i za¿¹daæ na tej podstawie 
uniewa¿nienia zawartej umowy. Nie powinni Pañstwo sk³adaæ 
wypowiedzenia umowy, gdy¿ w takim wypadku przedsiêbiorca 
na³o¿y na Pañstwa karê umown¹ za wczeœniejsze rozwi¹zanie 
umowy.  

Najlepszym rozwi¹zaniem, zanim podejm¹ Pañstwo dzia³ania, 
jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy miejskiego 
(powiatowego) rzecznika konsumentów.  

. 
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Podpisa³em tylko jakieœ dokumenty, gdy ktoœ przyszed³ spisaæ 
liczniki.

16.Przyszed³ do mnie przedstawiciel dostawcy pr¹du. 
Podpisa³em umowê. Jakiœ czas póŸniej okaza³o siê, ¿e 
zawar³em umowê jeszcze z dwoma firmami – teleko-
munikacyjn¹ i medyczn¹, mimo ¿e nigdy nie rozmawia³em 
z przedstawicielem ¿adnej z tych firm. Czy mogê anulowaæ 
zawarte dwie niechciane przeze mnie umowy?  

 

Dokumentem na podstawie którego dosz³o do zmiany 
dostawcy energii elektrycznej by³o zapewne pe³nomocnictwo 
udzielone nowemu przedsiêbiorcy, które uprawnia³o do 
z³o¿enia w imieniu konsumenta rozwi¹zania umowy 
u dotychczasowego przedsiêbiorcy.  

W szczególnych okolicznoœciach, tj. gdy np. padli Pañstwo 
ofiar¹ oszustwa ze strony nowego dostawcy, mog¹ Pañstwo 
wystosowaæ oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków 
prawnych umowy zawartej pod wp³ywem wprowadzenia 
w b³¹d z jednoczesnym wycofaniem wszelkich udzielonych 
przedsiêbiorcy pe³nomocnictw. 

W tego rodzaju sytuacjach najlepiej, aby skontaktowali siê 
Pañstwo bezpoœrednio ze swoim dotychczasowym dostawc¹ 
oraz jak najszybciej zwrócili do miejskiego (powiatowego) 
rzecznika konsumentów, gdy¿ konieczna jest pomoc 
specjalisty.  

27



 Je¿eli okazuje siê, ¿e zawarli Pañstwo umowê ze sprzedawc¹ 
mimo braku kontaktu z przedstawicielem takiego 
przedsiêbiorcy (np. w wyniku podstêpnego podsuniêcia 
umowy do podpisu), to istnieje mo¿liwoœæ uchylenia siê od 
skutków prawnych umowy zawartej pod wp³ywem b³êdu. 
Równoczeœnie takie dzia³anie stanowi nieuczciwe praktyki 
rynkowe, wobec czego  mog¹ Pañstwo ¿¹daæ na tej 
podstawie uniewa¿nienia zawartej umowy.  

 W takim wypadku powinni Pañstwo jak najszybciej 
skontaktowaæ siê z miejskim (powiatowym) rzecznikiem 
konsumentów, gdy¿ konieczna jest pomoc specjalisty.

Przede wszystkim umowa podpisana przez inn¹ osobê ni¿ osoba 
wskazana w umowie jest z mocy prawa niewa¿na. Z tego 
wzglêdu nie rodzi ona po Pañstwa stronie obowi¹zku zap³aty.  

Osoba, która sfa³szowa³a podpis pope³nia przestêpstwo. 
Podobnie kurier, który namawia³ do z³o¿enia podpisu za inn¹ 
osobê dopuszcza siê przestêpstwa pod¿egania, gdy¿ namawia 
do pope³nienia czynu zabronionego.  

Powinni Pañstwo z³o¿yæ wobec przedsiêbiorcy, z którym 
rzekomo zosta³a zawarta umowa, oœwiadczenie o tym, ¿e to nie 
Pañstwa  podpis widnieje na umowie, bez wskazywania kto
 w rzeczywistoœci podpisa³ umowê za Was.

17. Nigdy nie podpisywa³em umowy ze sprzedawc¹. Okaza³o 
siê, ¿e jakiœ czas temu do domu przyjecha³ kurier z umow¹ 
wystawion¹ na mnie. ¯ona, s¹dz¹c ¿e czeka³em na tak¹ 
umowê, za namow¹ kuriera podpisa³a siê za mnie. Co mo¿na w 
takiej sytuacji zrobiæ? 
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W takim wypadku, przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ, 
powinni Pañstwo jak najszybciej skontaktowaæ siê z miejskim 
(powiatowym) rzecznikiem konsumentów, gdy¿ konieczna jest 
pomoc specjalisty.  

Ponadto, je¿eli za konsumenta umowê podpisa³a jego bliska 
osoba (np. ma³¿onek, dziecko), to konsument nie ma 
prawnego obowi¹zku z³o¿enia zeznañ w tym zakresie.   

Przede wszystkim umowa podpisana przez inn¹ osobê ni¿ osoba 
wskazana w umowie jest z mocy prawa niewa¿na. Z tego 
wzglêdu nie rodzi ona po stronie konsumenta obowi¹zku 
zap³aty.  

Osoba, która sfa³szowa³a podpis pope³nia przestêpstwo. 
Zatem mog¹ Pañstwo z³o¿yæ zawiadomienie o mo¿liwoœci 
pope³nienia przestêpstwa do organów œcigania (policja, 
prokuratura). 

Powinni Pañstwo z³o¿yæ wobec przedsiêbiorcy, z którym 
rzekomo zosta³a zawarta umowa, oœwiadczenie o tym, ¿e to nie 
Pañstwa podpis widnieje na umowie.  

W takim wypadku, przed podjêciem 
jakichkolwiek dzia³añ, powinni Pañstwo 
jak najszybciej skontaktowaæ siê z miejskim 
(powiatowym) rzecznikiem konsumentów, 
gdy¿ konieczna jest pomoc  specjalisty.  

18. Przedsiêbiorca twierdzi, ¿e zawar³em z nim umowê, podczas 
gdy nigdy nie podpisywa³em umowy. Przedsiêbiorca 
przedstawi³ mi umowê, na której widnieje rzekomo mój podpis. 
Co mo¿na w takiej sytuacji zrobiæ? 
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19. Co zrobiæ, je¿eli czas 14 dni na odst¹pienie od umowy ju¿ 
min¹³? Na pokazie kupi³em garnki, które mia³y siê nie 
przypalaæ. W domu okaza³o siê, ¿e przygotowywane potrawy 
ci¹gle siê przypalaj¹, gdy¿ garnki s¹ s³abej jakoœci. Czy mogê 
coœ z tym zrobiæ? 

Jeœli zakupiony przez Pañstwa towar nie ma w³aœciwoœci, 
o jakich zapewnia³ sprzedawca, mog¹ Pañstwo z³o¿yæ do 
sprzedawcy reklamacjê z tytu³u rêkojmi (przyk³adowy wzór 
znajd¹ Pañstwo na str. 36 poradnika). Ka¿dy sprzedawca 
odpowiada za oferowane przez siebie towary przez okres 
dwóch lat od dnia wydania towaru i nie mo¿e odmówiæ 
przyjêcia reklamacji, co wynika wprost z przepisów. 

W ramach reklamacji z tytu³u rêkojmi mog¹ Pañstwo wysuwaæ 
w stosunku do sprzedawcy konkretne roszczenia, którymi s¹:  

 •  ¿¹danie wymiany towaru na nowy,  
• naprawa towaru,  
• obni¿enie ceny towaru 
• odst¹pienie od umowy (tylko przy wadzie istotnej). 

 
Inn¹, zupe³nie odmienn¹ podstaw¹ do z³o¿enia reklamacji jest 
gwarancja. Na gwarancjê mo¿na siê powo³aæ tylko i wy³¹cznie 
wtedy, gdy jej udzielono. Obowi¹zki gwaranta mog¹ 
w szczególnoœci polegaæ na zwrocie zap³aconej ceny, 
wymianie rzeczy b¹dŸ jej naprawie oraz zapewnieniu innych 
us³ug. 

Konsument sk³adaj¹c reklamacjê sam decyduje czy sk³ada j¹ 
w trybie gwarancji czy te¿ rêkojmi. Sprzedawca nie ma prawa 
decydowaæ w tym wzglêdzie. Przy sk³adaniu reklamacji nale¿y 
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zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, co jest zapisane w zg³oszeniu 
reklamacyjnym, tak by faktycznie korzystaæ z wybranego przez 
konsumenta re¿imu (tj. reklamacji do sprzedawcy lub 
gwarancji).  

Dla celów dowodowych wszelki kontakt z przedsiêbiorc¹ 
powinien odbywaæ siê albo poprzez z³o¿enie pisma 
przedsiêbiorcy osobiœcie (w takiej sytuacji nale¿y na drugim 
egzemplarzu pisma uzyskaæ potwierdzenie jego otrzymania) 
albo poprzez wys³anie listem poleconym na adres siedziby lub 
adres korespondencyjny przedsiêbiorcy (w takiej sytuacji 
nale¿y zachowaæ dowód nadania listu). 

Je¿eli nie min¹³ jeszcze okres 14 dni od daty otrzymania towaru, 
to mog¹ Pañstwo od umowy odst¹piæ.  

20. Na pokazie zapewniano mnie, ¿e materac za 6000 z³ bêdzie 
leczyæ wszystkie moje schorzenia krêgos³upa. Mój lekarz po 
zapoznaniu siê z produktem  zabroni³ go u¿ywaæ, gdy¿ materac 
zagra¿a zdrowiu i nie jest nigdzie zarejestrowany jako produkt 
medyczny. Na pokazie osoba ubrana w lekarski kitel mówi³a 
zupe³nie co innego. Czy mogê zrezygnowaæ z umowy? 
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Natomiast, je¿eli brak jest ju¿ mo¿liwoœci skorzystania 
z odst¹pienia od umowy, to mog¹ Pañstwo podj¹æ dzia³ania 
w zwi¹zku z zastosowaniem przez sprzedawcê nieuczciwych 
praktyk rynkowych (podawanie przez przedsiêbiorcê 
nierzetelnych informacji odnoœnie cech towaru).  

Konsument, który pad³ ofiar¹ tego rodzaju praktyk mo¿e ¿¹daæ 
usuniêcia ich skutków poprzez np. ¿¹danie uznania umowy za 
niezawart¹ z obowi¹zkiem wzajemnego zwrotu œwiadczeñ. 

W takim wypadku, przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ, 
powinni Pañstwo skorzystaæ z pomocy miejskiego 
(powiatowego) rzecznika konsumentów. 

Komornik mo¿e dzia³aæ wy³¹cznie na podstawie orzeczenia 
s¹du. Operator chc¹c dochodziæ zap³aty musia³by najpierw 
skierowaæ sprawê do s¹du. Mog¹ Pañstwo na etapie s¹dowym 
broniæ siê przed nies³usznymi roszczeniami ze strony 
przedsiêbiorcy. Je¿eli jednak s¹d wyda orzeczenie korzystne dla 
przedsiêbiorcy, które stanie siê prawomocne, a Pañstwo nie 
zap³ac¹, to dopiero na tym etapie operator móg³by skierowaæ 
wniosek do komornika o wszczêcie egzekucji m.in. poprzez 
zajêcie emerytury/renty. 

21 Czy jeœli nie zap³acê kary umownej na³o¿onej przez 
operatora telekomunikacyjnego, to komornik zajmie mi 
emeryturê? 
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22. Zosta³am oszukana przez przedsiêbiorcê. Windykator 
straszy mnie przez telefon, ¿e zajmie mi emeryturê i zlicytuje 
dom jeœli nie zap³acê. Co robiæ? 

23. Dosta³em pismo zatytu³owane „wezwanie do zap³aty”. Czy 
to oznacza, ¿e mam obowi¹zek zap³aty?  

Firma windykacyjna nie jest komornikiem i nie mo¿e 
podejmowaæ tego rodzaju dzia³añ.  Prowadzenie egzekucji 
(m.in. poprzez licytacjê nieruchomoœci czy te¿ zajêcie 
emerytury) mo¿liwe jest dopiero po prawomocnym 
zakoñczeniu sprawy s¹dowej i skierowaniu przez przedsiêbiorcê 
wniosku do komornika. 

Windykator mo¿e podejmowaæ jedynie dzia³ania, które s¹ 
zgodne z prawem (np. telefoniczne lub osobiste kontaktowanie 
siê z d³u¿nikiem, wysy³anie wezwañ do zap³aty). Zakazane jest 
wprowadzanie konsumentów w b³¹d poprzez przekazywanie 
im nieprawdziwych informacji. 

Je¿eli windykator podejmuje wobec Pañstwa dzia³ania 
niezgodne z prawem, najlepiej, aby jak najszybciej 
skontaktowali siê Pañstwo z miejskim (powiatowym) 
rzecznikiem konsumentów. 

Wezwanie do zap³aty jest jednym ze sposobów prowadzenia 
windykacji i oznacza, ¿e przedsiêbiorca próbuje uzyskaæ od 
Pañstwa zap³atê .Odbywa siê to na etapie przeds¹dowym. 

Je¿eli nie zgadzaj¹ siê Pañstwo z ¿¹daniem zap³aty ze strony 
przedsiêbiorcy, to nie powinni Pañstwo dokonywaæ ¿adnych 
p³atnoœci. W takim wypadku warto skontaktowaæ siê z miejskim 
(powiatowym) rzecznikiem konsumentów. 

33



24. Odebra³em korespondencjê z s¹du, ale nie rozumiem 
czego ona dotyczy. Co mam zrobiæ? 

25. Dosta³em nakaz zap³aty z s¹du. Czy muszê od razu 
zap³aciæ? Czy to oznacza, ¿e s¹d rozpozna³ sprawê bez mojej 
obecnoœci i nic nie da siê ju¿ zrobiæ?  

26. Komornik zaj¹³ mi emeryturê. Od komornika dowiedzia³am 
siê, ¿e nakaz zap³aty dotar³ do mnie, gdy przez miesi¹c 
przebywa³am w sanatorium. Nie dosta³am nigdy wyroku, nie

Przede wszystkim bardzo wa¿ne jest, aby ZAWSZE odbierali 
Pañstwo otrzymywan¹ korespondencjê. To, ¿e nie odbior¹ 
Pañstwo listu mo¿e bardzo mocno zaszkodziæ i utrudniæ 
mo¿liwoœæ podjêcia dzia³ania, je¿eli np. otrzymali Pañstwo 
korespondencjê z s¹du. 

Je¿eli otrzymana korespondencja pochodzi z s¹du, to 
koniecznie powinni Pañstwo jak najszybciej zawiadomiæ o tym 
rodzinê, s¹siada czy te¿ miejskiego (powiatowego) rzecznika 
konsumentów. Mo¿e okazaæ siê, ¿e otrzymany list to np. nakaz 
zap³aty i nale¿y podj¹æ bardzo szybko dzia³ania, aby zd¹¿yæ 
z³o¿yæ od niego œrodek zaskar¿enia.
 

Nakaz zap³aty nie jest wyrokiem w sprawie (jest on wydawany 
na podstawie dokumentów i opisu sprawy przedstawionego 
przez powoda) i je¿eli Pañstwo go otrzymali, to maj¹ Pastwo 
prawo z³o¿yæ œrodek zaskar¿enia w ci¹gu 14 dni od daty 
odebrania nakazu je¿eli uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e zap³ata jest 
nienale¿na. 

W takim wypadku jak najszybciej powinni Pañstwo skorzystaæ
 z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. 
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by³am w s¹dzie. Czy mo¿na coœ zrobiæ?  

 W przypadku wydania nakazu zap³aty warunkiem niezbêdnym 
do egzekwowania zap³aty na podstawie nakazu jest faktyczne 
(fizyczne) otrzymanie nakazu przez osobê pozwan¹ (w tym 
wypadku Pañstwa jako konsumenta). Je¿eli nakaz nie zosta³ 
Pañstwu dorêczony bo np. skierowano go na nieprawid³owy 
albo na nieaktualny adres czy te¿ obiektywnie nie byli Pañstwo 
w stanie odebraæ tego nakazu (bo np. przebywali Pañstwo 
w szpitalu, sanatorium), koniecznym jest z³o¿enie przez Pañstwa 
do s¹du wniosku o skuteczne dorêczenie nakazu zap³aty. 
Choæ wiele osób tak robi, w takiej sytuacji nie sk³ada siê 
wniosku o przywrócenie terminu. 

Najlepszym rozwi¹zaniem jest, aby jak najszybciej 
skontaktowali siê Pañstwo z miejskim (powiatowym) 
rzecznikiem konsumentów, gdy¿ konieczna jest pomoc 
specjalisty.  
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WZORY PISM 
– reklamacja z tytu³u rêkojmi i odst¹pienie od umowy zawartej na odleg³oœæ 

36



37



Konsumenci Seniorzy nara¿eni s¹ na wiele nieuczciwych praktyk 
stosowanych przez nierzetelnych sprzedawców. Poni¿ej 
wymienione zosta³y najwa¿niejsze wskazówki jak nale¿y siê 
zachowaæ, aby nie paœæ ofiar¹ nieuczciwych przedsiêbiorców.

•  b¹dŸ ostro¿ny i czujny, 
•  czytaj dok³adnie przed³o¿one do podpisu dokumenty,
•  zanim podpiszesz umowê skonsultuj siê z najbli¿szymi lub 

skorzystaj z fachowej pomocy. Podpisanie dokumentów 
mo¿e oznaczaæ zawarcie nowej umowy,

•  nie podpisuj umów pod presj¹, w ciszy i spokoju zapoznaj 
siê z treœci¹ dokumentów,

•  w razie w¹tpliwoœci czy faktycznie masz do czynienia ze 
swoim sprzedawc¹/us³ugodawc¹, skontaktuj siê ze 
s p r z e d a w c ¹ / u s ³ u g o d a w c ¹  t e l e f o n i c z n i e  z a  
poœrednictwem biura obs³ugi klienta lub osobiœcie 
w  lokalu przedsiêbiorcy,

• nie wpuszczaj do domu ani nie podpisuj dokumentów 
otrzymanych od nieznanej Tobie osoby,

•  podpisuj¹c umowê zadbaj o to, aby otrzymaæ 
egzemplarz dokumentów dla siebie,

•   w przypadku zakupów poza lokalem przedsiêbiorstwa 
(np. na pokazie) lub na odleg³oœæ (np. zakupy przez 
telefon) masz 14 dni na odst¹pienie od umowy,

•  je¿eli zakupiony towar lub us³uga nie s¹ zgodne 
z umow¹, mo¿esz z³o¿yæ reklamacjê,

•  jeœli uczestniczysz w prezentacji towaru (np. materaca, 
garnków), to nie musisz go kupowaæ. Nie podejmuj 
decyzji o zakupie pod wp³ywem chwili,

•  w razie w¹tpliwoœci lub sporu ze sprzedawc¹ skorzystaj 
z  pomocy instytucji konsumenckich.

PODSUMOWANIE 
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