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Projekt „Sprytny Senior”  

Prawa Konsumenta 

Projekt współfinansowany ze środków 
Powiatu Wrocławskiego   

Słowniczek 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 

prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Towar konsumpcyjny (produkt) - rzecz ruchoma, która podlega 

sprzedaży, np. owoc, stół, samochód. 

Świadczenie umowne - świadczenie określone w umowie, do którego 

wykonania jest zobowiązana każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy 

jest to wykonanie usługi lub sprzedaż towaru konsumpcyjnego. 

Świadczeniem konsumenta jest natomiast zapłata określonej w umowie 

ceny za świadczenie wykonane przez przedsiębiorcę. 
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Słowniczek 

Gwarancja - dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na 

podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki i 

uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar konsumpcyjny nie 

miał właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi 

podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar. 

Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego 

oświadczenia gwarancyjnego. Może nim być np. producent, 

dystrybutor lub sprzedawca. Jego dane powinny zostać wskazane w 

treści oświadczenia. 

Słowniczek 

Reklamacja - tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub 

nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego 

towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na 

zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Przy reklamacji konsument 

może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym 

żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub – przy 

wadzie istotnej – odstąpienia od umowy. W ramach jednej reklamacji 

możliwe jest wystosowanie do przedsiębiorcy więcej niż jednego 

żądania/roszczenia (dotyczącego tej samej wady), jeżeli poprzednie nie 

zostało spełnione po myśli konsumenta. 
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Podstawowe informacje  

Strony umowy 
W każdej umowie występują co najmniej dwie strony. Stronami umów 
są: 

 konsument, 

 przedsiębiorca, który może występować jako: 

• sprzedawca (lub gwarant) – w przypadku umowy sprzedaży 
towaru, 

• zleceniobiorca (usługodawca) – w przypadku umowy wykonania 
zlecenia. 

 
Aby umowa została zawarta, strony muszą dojść do porozumienia co 
do wszystkich jej postanowień. 
 

Podstawowe informacje  

Forma umowy 
Wyróżnia się cztery główne formy zawierania umów: 

 ustne zlecenie strzyżenia włosów lub naprawy telewizora, 

zamówienie hydraulika w celu podłączenia zmywarki, 

 pisemne podpisanie umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, umowy zakupu samochodu, 

 w postaci elektronicznej – za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość, np. przez internet, 

 w sposób dorozumiany - korzystanie z myjni bezdotykowej, 

kasowanie biletu w autobusie. 
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Podstawowe informacje  

Sposób zawarcia umowy 
Umowy można podzielić ze względu na sposób, w jaki dochodzi do ich 
zawarcia. Są to: 

 umowy zawierane w sposób tradycyjny - przy jednoczesnej 

obecności obu stron umowy w lokalu prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorcę, np. zakupy w hipermarkecie, 

 umowy zawierane na odległość - w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej 

jednego środka porozumienia się na odległość, np. rejestracja w 

portalu internetowym, zakup w sklepie internetowym, 

Podstawowe informacje  

Sposób zawarcia umowy c. d. 
 umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa: 

 przy jednoczesnej fizycznej obecności wszystkich stron w miejscu, 
które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w Twoim domu czy na 
pokazie organizowanym w hotelu lub 

 w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez 
Ciebie w okolicznościach, o których mowa powyżej lub 

 w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano z Tobą 
indywidualny i osobisty kontakt w miejscu, które nie jest lokalem 
przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron 
umowy, np. „zwabienie” konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu 
przedsiębiorcy lub 

 podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której 
celem lub skutkiem jest promocja oraz zawarcie z Tobą umowy, np. 
wycieczka autokarowa, w trakcie której przedsiębiorca oferuje 
uczestnikom produkty medyczne. 
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Gdzie szukać pomocy ? 

Infolinie Pomocy Konsumenckiej: 
 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzone przez Fundację 

Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 
18:00, opłata wg taryfy operatora 

 

Konsumenckim Centrum E-porad: 
 gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia 

Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi 
drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl, 

Gdzie szukać pomocy ? 

Infolinie Pomocy Konsumenckiej: 
 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzone przez Fundację 

Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 
18:00, opłata wg taryfy operatora.         spraw prostych - nie  
wymagających analizy dokumentów. 

 
Konsumenckim Centrum E-porad: 

 gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia 
Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi 
drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl. 

           spraw prostych oraz wymagające analizy dokumentów. 

mailto:porady@dlakonsumentow.pl
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
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Gdzie szukać pomocy ? 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: 
 Wojewódzki     Inspektorat   Inspekcji    Handlowej we 

Wrocławiu (ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50 - 069 Wrocław), 
tel./fax: 713442038, e-mail:  sekretariat@wiih.wroclaw.pl.                 
        sprawy proste i wymagające analizy dokumentów. 
 

Rzecznicy konsumentów: 
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (ul. T. Kościuszki 131, 

50-440 Wrocław), tel. 717221889; e-mail:  
prk-wroclaw@powiatwroclawski.pl. sprawy proste  
i wymagające analizy dokumentów; wystąpienia do 
przedsiębiorców i pisma procesowe. 

  

Gdzie szukać pomocy ? 

Odziały Federacji Konsumentów: 
 Oddział Federacji Konsumentów we Wrocławiu (ul. 

Piłsudskiego 95 50-014 Wrocław), tel. 713441997,  
e-mail: wroclaw@federacja-konsumentow.org.pl. 

            sprawy proste i wymagające analizy dokumentów; 
wystąpienia do przedsiębiorców i pisma procesowe. 
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Gdzie szukać pomocy ? 

Specjalistyczne porady: 
 Rzecznik Finansowy (finanse i bankowość), tel. 223337325-

27, e-mail: porady@rf.gov.pl. 
 Centrum Informacji i Komunikacji przy UKE 

(telekomunikacja), tel. 223304000. 
 Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych 

(energia i paliwa), tel. 222442636, e-mail: ure@ure.gov.pl. 
 Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy ULC (podróże 

lotnicze), tel. 225207484, e-mail: kopp@ulc.gov.pl. 
 Urząd Transportu Kolejowego (podróże kolejowe), e-mail:  

pasazer@utk.gov.pl. 
 Europejskie Centrum Konsumenckie (zakupy w UE, Norwegii 

i Islandii) tel. 225560118, e-mail: info@konsument.gov.pl. 
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