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Prawa konsumenta w Unii Europejskiej 
 

26 kwietnia 2013 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: „Prawa konsumenta w Unii Europejskiej". 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani ELŻBIETA 
SEREDYŃSKA -  Absolwentka prawniczych studiów magisterskich w Kolegium Prawa Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Z prawem konsumenckim związana od 7 lat. Specjalizuje się w zakresie 
handlu elektronicznego oraz praw pasażerów na terenie Unii Europejskiej. Koordynator obsługi spraw w 
Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu pozwolę 
sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panią Ekspert o informację Czy prawa konsumenta w Polsce różnią 
się od praw w Unii Europejskiej, jeśli tak to w jakich sposób i zakresach? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:01: Witam serdecznie 
 
[Główny]: Tyna wszedł o godz. 10:01 
 



strona 2 z 12 

 

[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:02: Unia Europejska daje nam porównywalne prawa. 
 
[Główny]: oollaa wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Nika wszedł o godz. 10:02 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:02: Dyrektywy unijne określają pewne minima, które muszą spełniać 
wszystkie kraje członkowskie 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[tomek] 10:02: Jakie są najczęstsze problemy konsumenckie związane z transakcjami ponad 
granicznymi? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:02: Natomiast każde z państw może wprowadzić dodatkowe bardziej 
korzystne dla konsumentów przepisy. 
 
[tomek] 10:03: Czyli te minima nie są wtedy ważne? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:03: Najwięcej skarg do ECK wpływa w związku z zagubionym czy 
zniszczonym bagażem przez linie lotnicze oraz problemy związane z handlem elektronicznym. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:05: Tak, minima są ważne, ponieważ przepisy w każdym kraju mogą 
się różnić. I gdy mamy wątpliwości, odwołujemy się do tego minimum. np. min. 7 dni roboczych do 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:05: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[tomek] 10:06: ale jeżeli inne państwo wymyśliło inne minimum to wtedy to regionalne jest ważniejsze? 
 
[Bronek] 10:06: Witam, proszę mi powiedzieć jak Pani ocenia prawa konsument w Polsce na tle praw w 
UE czy dużo odbiegamy? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:06: Państwo członkowskie nie może określić innego minimum. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:07: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[tomek] 10:07: Czy klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:07: Dla przykładu: Dyrektywa o sprzedaży na odległość mówi o prawie 
do odstąpienia od umowy w ciągu min. 7 dni roboczych, ale w Polsce mamy 10 dni kalendarzowych a w 
Niemczech 14 dni kalendarzowych. Jeśli zatem nie mamy pewności, ile dni obowiązuje w danym kraju, 
to stosujemy się do tych min. 7 dni wskazanych w Dyrektywie.> 
 
[Główny]: 53O wszedł o godz. 10:07 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:08: Obecnie mamy pytania oczekujące. 
 
[Główny]: LaSa wyszedł o godz. 10:09 
 
[Główny]: 53O wyszedł o godz. 10:09 
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[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:09: Do Bronek: Prawo polskie jest stale dostosowywane do prawa 
unijnego, ponieważ każde z państwa ma taki obowiązek. Jednak faktycznie, jeśli pyta Pan o terminowość 
jego wdrażania, to występują niestety opóźnienia.,> 
 
[Główny]: Julia wszedł o godz. 10:09 
 
[Główny]: LaSa wszedł o godz. 10:09 
 
[Główny]: Niko wszedł o godz. 10:10 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:10: Pani Ekspert odpowiada na pytanie: [tomek] 10:07: Czy klient ma 
prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet? 
 
[Bronek] 10:10: Proszę rozwinąć odpowiedz, w jakiej materii mamy opóźnienia? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:10: Do tomek: Konsument (a więc osoba fizyczna nie prowadząca 
działalności gospodarczej) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni 
kalendarzowych ( w Polsce) a min. 7 dni roboczych w UE. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:11: Konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia i zwrot towaru.> 
[oollaa] 10:12: Witam, mam do Pani pytanie. Z czego wynikają różnice że np. u nas w kraju jeśli chcemy 
zwrócić buty to najczęściej idzie to do  rzeczoznawcy, gdzie np. w Anglii czy w Niemczech najczęściej 
wymiana następuje w sklepie i właściciel/menager sam podejmuje decyzje o wymianie? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:12: Do Bronek: Zdarzają się opóźnienia z wdrażaniem poszczególnych 
dyrektyw z różnych dziedzin, co na bieżąco możemy śledzić choćby z informacji przekazywanych przez 
Komisję Europejską.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:13: Obecnie mamy pytanie oczekujące. 
 
[tomek] 10:13: Czy konsument ma prawo zwrócić towar ze względu na brak instrukcji w rodzimym 
języku? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:14: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Bronek] 10:14: Czy Polsce grożą kary finansowe za nie dostosowanie się z wdrażaniem poszczególnych 
przepisów? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:14: Do oollaa: Różnice wynikają raczej z praktyki. Sprzedawca ma 
obowiązek ustosunkować się do reklamacji z żądaniem naprawy albo wymiany. Natomiast, czy zbada 
towar sam, czy powoła do tego inną osobą, zależy wyłącznie od tego, jak zorganizował swoją działalność. 
> 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:16: Do tomek: Nie należy mylić niezgodności towaru z umową z 
prawem do odstąpienia od umowy. Polski sprzedawca ma obowiązek dostarczyć instrukcję w języku 
polskim, a gdy tego nie robi, jest to podstawą do reklamacji i żądania dostarczenia. Jednak gdy zakupił 
Pan przez Internet i nie dostał instrukcji, to może Pan i odstąpić od umowy bez podania przyczyny w 
ciągu 10 dni albo reklamować niezgodność towaru z umową i domagać się dostarczenia instrukcji. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:16: > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:17: Do Bronek: Tak, Polsce mogą grozić kary finansowe za opóźnienia 
we wdrażaniu przepisów unijnych. > 
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[H2O] 10:18: Witam, Bank zaproponował mi ubezpieczenie przez telefon, początkowo się zgodziłam, ale 
po namyślę (kilka dni) chciałabym jednak zrezygnować z tego ubezpieczenia. Czy mogę bez problemu 
rozwiązać umowę? 
 
[oollaa] 10:18: dziękuję za odpowiedź. 
 
[tomek] 10:19: Czy jako Polacy jesteśmy zobowiązani do płacenia mandatów z fotoradarów 
zagranicznych? 
 
[oollaa] 10:20: Jednak moim zdaniem i tak łatwiej jest coś zwrócić lub zareklamować w Niemczech czy 
Anglii niż u nas. Nie wiem z czego to wynika? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:20: Do H2O: możliwości odstąpienia od umowy w Pana/Pani sytuacji 
zależy od umowy zawartej z bankiem i od tego, czego ta umowa dotyczyła, także jaki upłynął czas. 
Zachęcam w tym zakresie do osobistego kontaktu z rzecznikiem konsumentów w Pani/Pana miejscu 
zamieszkania. Pomoże w bezpośredniej analizie dokumentów i odpowie na pytania dotyczące 
możliwości rezygnacji z umowy ubezpieczenia.> 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:21: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:22: Do tomek: Tak, jesteśmy zobowiązani do płacenia mandatów 
również za granicą. W wielu krajach powołane zostały firmy o charakterze publiczno-prywatnym, które 
specjalizują się w ściąganiu należności z tego tytułu. Nie uciekniemy zatem od tego obowiązku.> 
 
[Bronek] 10:22: Pani Elżbieto chciałbym nawiązać do odpowiedzi nt. pobytu co to znaczy zorganizował 
swoją działalność akurat przebywałem w latach 90-tych w UK i tam nigdy nie miałem problemy z 
reklamacją czy to butów czy też spodni u nas wciąż jest okres oczekiwania co powie rzeczoznawca czy 
uwzględni czy nie. 
 
[Główny]: jurek wszedł o godz. 10:23 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:23: Do oollaa: Jako prawnik w ECK pracuję od 6 lat i nie zauważyłam 
istotnych różnic. Polacy tak samo skarżą się na proces reklamacji jak Niemcy, Austriacy, Francuzi czy 
Hiszpanie.> 
 
[Niko] 10:24: dzień dobry! Zakupiłem auto przez mobile de wprawdzie na miejscu było wszystko ok., jak 
przywiozłem go do kraju okazało się że auto ma tzw. cofnięty licznik czy mogę zwrócić auto z powodu 
wprowadzenia mnie w błąd przez sprzedawcę? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:24: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[H2O] 10:25: Dziękuję za podpowiedź. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:25: Obecnie mamy pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:25: Do Bronek: W Polsce sprzedawca ma 14 dni do odpowiedzenia na 
reklamację z żądaniem naprawy albo wymiany. Sprawą sprzedawcy jest, czy decyzję podejmie sam czy w 
oparciu o opinię rzeczoznawcy.> 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:27: Do Niko: Samochód z cofniętym licznikiem (jeśli został zakupiony 
od przedsiębiorcy) jest niezgodny z umową. A wówczas można go reklamować z tego tytułu. Sekwencja 
żądań jest następująca: naprawa albo wymiana, a dopiero gdy obie nie są możliwe obniżenie ceny - gdy 
wada jest nieistotna - lub zwrot pieniędzy - gdy wada istotna. W Pana wypadku może się Pan domagać 
obniżenia ceny z tego tytułu. > 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 10:29: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[LaSa] 10:30: Dzień dobry. Chciałabym prosić o informację czy europejskie postępowanie w sprawach 
drobnych roszczeń wciąż nie obejmuje Danii ? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:31: Do LaSa: Tak, nadal nie obejmuje.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:31: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:31: Nie mamy pytań oczekujących. 
 
[LaSa] 10:32: Na stronie Punktu kontaktowego dla Usługodawców i Usługobiorców natknęłam się na 
informację iż „Z wyłączeniem pewnych wyjątków, każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy 
zawartej na odległość bez podawania przyczyn w przeciągu 10 dni od jej zawarcia.” Czy wie Pani o jakich 
wyjątkach tu mowa ? 
 
[Niko] 10:32: Ale teraz mogę się starać o obniżenie ceny, gdy już minął jakiś czas od zakupu? 
 
[Nika] 10:32: Dzień dobry, ostatnio wybrałam się do Pragi i zarezerwowałam nocleg w hotelu, zapłaciłam 
przedpłatę, po przybyciu na miejsce okazało się, że rzekomo nie otrzymali mojej przedpłaty, pokazałam 
potwierdzenie, mimo tego nie uznali moich roszczeń:( W jaki sposób mogę dochodzić rekompensaty? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:34: Do LaSa: Lista wyjątków jest określona w Dyrektywie 97/7 i 
polskiej ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, np. umowy zawierane na zakwaterowanie, 
transport, gastronomię; zakup towarów o charakterze zindywidualizowanym lub otwarcie opakowania 
nagrania audiowizualnego.> 
 
[Główny]: 53O wszedł o godz. 10:34 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:34: Pani Ekspert odpowiada na pytanie: [Niko] 10:32: Ale teraz mogę 
się starać o obniżenie ceny, gdy już minął jakiś czas od zakupu? 
 
[Bronek] 10:34: Proszę mi powiedzieć czy jeśli produkt sprzedawany w np. hipermarketach jeśli nie ma 
instrukcji w języku polskim to można go bez problemu zwrócić aczkolwiek chodzi po głowie pytanie czy 
w ogóle takie produkty moga być sprzedawane w Polsce? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:34: Pani Ekspert odpowiada na pytanie: Nika] 10:32: Dzień dobry, 
ostatnio wybrałam się do Pragi i zarezerwowałam nocleg w hotelu, zapłaciłam przedpłatę, po przybyciu 
na miejsce okazało się, że rzekomo nie otrzymali mojej przedpłaty, pokazałam potwierdzenie, mimo 
tego nie uznali moich roszczeń:( W jaki sposób mogę dochodzić rekompensaty? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:35: Do Niko: Reklamację z tytułu niezgodności samochodu z umową 
można składać do przedsiębiorcy w ciągu 2 lat od zakupu. Taki jest bowiem okres odpowiedzialności 
sprzedawcy.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:35: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:37: Do Bronek: Nie ma zakazu sprzedawania towarów bez instrukcji, 
ale ustawa o sprzedaży nakłada obowiązek wydania dokumentów dotyczących towaru, w tym instrukcji 
obsługi w języku polskim. Jeśli takiej instrukcji brak, to jest to podstawa do reklamacji z tytułu 
niezgodności towaru z umową z sekwencją żądań: naprawa/wymiana, a dopiero gdy te nie są możliwe - 
obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. Brak instrukcji obsługi raczej nie będzie kwalifikował do żądania 
zwrotu pieniędzy.> 
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[Julia] 10:38: Dzień dobry wybrałam się na wycieczkę z Czeskim biurem podróży, zarówno standard 
hotelu oraz posiłki całkowicie różniły się z tego co było proponowane, w jaki sposób mogę dochodzić 
rekompensaty? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:39: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:39: Do Nika: Jeśli np. musiała Pani pójść do innego hotelu i tam cena 
była wyższa od tej pierwotnej, to mogłaby Pani dochodzić zwrotu tej różnicy, jednak konieczne jest 
udowodnienie, że hotel zawinił tej sytuacji, a to może być trudne.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:40: Mamy pytanie oczekujące 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:41: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:42: Do Julia: Jeśli wycieczka odbiegała od tego, co gwarantowała 
umowa, to należy w ciągu max. 30 dni od powrotu złożyć reklamację do biura domagając się 
odszkodowania. Określamy jego wysokość np. z wykorzystaniem Tabeli Frankfurckiej, która pomoże 
określić wysokość rabatu za np. robaki w hotelu lub brak basenu. Tabela nie jest dokumentem 
obowiązującym w Polsce, ale może być doskonałą instrukcją jak obliczyć wysokość odszkodowania. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:42: Nie mamy pytań oczekujących 
 
[Główny]: tomek wyszedł o godz. 10:42 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:42: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[jurek] 10:43: Witam, chciałbym zapytać czy właściwe jest stosowanie przez różne instytucje chwytów 
pt. mała czcionka a w niej zapis, że np wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia 
od umowy? 
 
[Główny]: krawiec wszedł o godz. 10:43 
 
[53O] 10:44: Witam Panią Ekspert i pozostałych uczestników chatu. Moje pytanie jest następujące: 
zakupiłem  poprzez stronę e-bay nowy odtwarzacz do płyt winylowych. Niestety po odebraniu przesyłki 
okazało się, że jest to inny model niż zamawiałem. Sprzedawca nie przyjmuje argumentu, że zwrot 
powinien nastąpić na jego koszt co mam robić? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:45: Do jurek: Przepisy nie określają wielkości czcionki, jaką powinni 
posługiwać się przedsiębiorcy. Jeśli wielkość czcionki uniemożliwia zapoznanie się z treścią dokumentu, 
wówczas można by zakwalifikować takie zachowanie jako nieuczciwą praktykę rynkową.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:45: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:47: Do 53O: Dzień dobry, podstawa prawną jest w tej sytuacji ustawa 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która w art. 8 mówi że naprawa albo wymiana 
mają charakter bezpłatny a więc odbywają się na koszt sprzedawcy. Jeśli mimo to ten nie będzie 
reagował w sposób właściwy, zachęcam do kontaktu z rzecznikiem konsumentów w Pana miejscu 
zamieszkania lub ECK Polska, gdy zakup dokonano od sprzedawcy zagranicznego. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:48: Zapraszam do zadawania pytań 
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[53O] 10:49: Dziękuje za odpowiedź. Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Tak aby mieć wiedzę już 
na przyszłość. Czy jest określony ustawowo w UE okres czasu kiedy można zwrócić zamówiony towar 
zakupiony przez Internet bez podawania przyczyny? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:50: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Tyna] 10:50: Proszę mi powiedzieć po jakim czasie przedawniają się roszczenia banku, operatora 
telefonii komórkowej itp. w stosunku do mnie? Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń? Co 
mogę zrobić, gdy firma windykacyjna dochodzi ode mnie przedawnionych roszczeń? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:51: Do 53O: Dyrektywa 97/7 określa zasady sprzedaży na odległość. W 
Polsce jest to ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Czas do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość to 10 dni kalendarzowych w Polsce - od dostarczenia przesyłki i następnie 14 dni 
na zwrot towaru do sprzedawcy. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:53: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[LaSa] 10:53: Kogo należy powiadomić (jakie organy) w przypadku gdy kontrahent z UE świadczący usługi 
przez Internet nie posiada na swojej stronie internetowej kontaktu do siebie czy danych rejestracyjnych 
na temat firmy ? Wścieka mnie, że jest to proceder coraz częściej występujący ! 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:54: Do Tyna: Przedawnienie roszczeń bankowych będą różniły się w 
zależności od rodzaju zawartej umowy. 3 lata w przypadku umów z telefonią komórkową. Można 
dochodzić roszczeń po upływie tego okresu, bo jest Pani dłużnikiem tak długo, dopóki nie spłaci Pani 
zadłużenia. Jednak może Pani podnieść zarzut przedawnienia. > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:55: Do LaSa: Trudno wskazać taki organ. W Polsce kontrolą 
działalności przedsiębiorców zajmuje się Inspekcja Handlowa, trudno wskazać jeden taki podmiot za 
granicą. > 
 
[Tyna] 10:55: A czy w takim przypadku firma windykacyjna może umieścić moje dane w rejestrze 
dłużników, np. w BIK-u? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 10:58: Do Tyna: Tak, może umieścić w rejestrze długów i innych tego 
typu. Dopóki dług nie jest spłacony, jest Pani dłużnikiem. Po 3 latach w przypadku telefonii komórkowej 
może Pani nie płacić, podnosząc zarzut przedawnienia, ale nie powoduje to, że przestała być Pani 
dłużnikiem. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:59: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:00: Nie mamy pytań oczekujących 
 
[53O] 11:02: Leciałem ostatnio z Monachium do Wrocławia z międzylądowaniem w Warszawie, 
odebrałem bagaż na lotnisku nie stwierdzając, że coś może być nie w porządku, potem w domu okazało 
się, że zginął mi aparat w jaki sposób mogę dochodzić rekompensaty za kradzież? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:04: Do 53O: Pasażer po pierwsze ma obowiązek sprawdzenia bagażu 
jeszcze na lotnisku, ponieważ odbierając bagaż bez zastrzeżeń, potwierdzamy, że został dostarczony 
kompletnie. Ciężar odpowiedzialności z przewoźnika na pasażera przechodzi w momencie, gdy pasażer 
opuszcza lotnisko. Po drugie linie lotnicze w swoich regulaminach wyłączają odpowiedzialność za rzeczy 
cenne, w tym np. aparat. Dlatego też możliwości na uzyskanie rekompensaty raczej nie widzę. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:05: Zapraszam do zadawania pytań 
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[LaSa] 11:06: Mam pytanie. Na stronie Punktu kontaktowego dla Usługodawców i Usługobiorców 
natknęłam się na informację iż „Z wyłączeniem pewnych wyjątków, każdy konsument ma prawo 
odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn w przeciągu 10 dni od jej zawarcia.” 
Czy wie Pani o jakich wyjątkach tu mowa ? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:06: Wiele linii lotniczych w swoich regulaminach wskazuje, jakich 
przedmiotów nie powinno się przewozić w bagażu rejestrowym. Przed podróżą należy się z takim 
regulaminem zawsze zapoznać. 
 
[jurek] 11:07: Proszę mi powiedzieć z czego wynika coroczna upadłość biur podróży w Polsce i problemy 
z tym związane, czy w UE też takie sytuacje się zdarzają i ludzie niekiedy pozostają sami sobie czy tam 
jednak biura mają większe gwarancje czy wynika to może z większego szacunku do klientów? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:07: Do LaSa: Lista wyjątków jest określona w Dyrektywie 97/7 i 
polskiej ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, np. umowy zawierane na zakwaterowanie, 
transport, gastronomię; zakup towarów o charakterze zindywidualizowanym lub otwarcie opakowania 
nagrania audiowizualnego.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:09: Mamy pytanie oczekujące 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:09: Mamy pytanie oczekujące 
 
[Główny]: świerzawa wszedł o godz. 11:10 
 
[H2O] 11:10: Jakie prawa ma konsument, względem którego przedsiębiorca dopuścił się nieuczciwej 
(agresywnej) praktyki rynkowej? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:10: Do jurek: Problem z upadłością biur podróży jest tak samo 
dotkliwy w innych krajach jak w Polsce. To bardziej kwestia uregulowań prawnych niż kultury 
przedsiębiorców. U nas dopiero te przepisy są tworzone, niestety w reakcji na wydarzenia na rynku. A 
żeby uniknąć kolejnych upadłości, raczej przepisy powinny powstawać uprzedzając takie zdarzenia. > 
 
[jurek] 11:11: No tak ale życie czasem czy raczej przeważnie wyprzedza ustawodawstwo:) 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:12: Do H2O: Konsument może domagać się usunięcia skutków takiej 
praktyki, unieważnienia umowy oraz pokrycia szkody, którą poniósł w związku z zastosowaniem 
praktyki.> 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:13: Do jurek: Właśnie o tym mówię. Życie tylko czasem powinno 
uprzedzać ustawodawstwo, aby mówić o pewności prawa. Przepisy nie mogą być odzwierciedleniem 
jednej sytuacji rynkowej, bo gdy pojawi się inna podobna, to mogą okazać się nieadekwatne.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:13: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[LaSa] 11:13: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[53O] 11:14: Czy w przypadkach nie respektowania prawa przez sprzedawcę można się zgłosić do 
Państwa ? Czy w każdym kraju istnieje jedna organizacja zajmująca się tego rodzaju sprawami, a jeśli tak 
to gdzie znajdę takową listę? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:15: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań 
 



 

strona 9 z 12 

[świerzawa] 11:15: Witam, chciałbym zapytać czy mogę domagać się zwrotu zaliczki od biura jeśli przed 
samym wyjazdem została podniesiona cena za wczasy i czy ewentualnie jeśli biuro odmówiłoby zwrotu 
mogę poradzić się Państwa dalszych kroków w tej sprawie? 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:17: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:17: Do 53O: ECK pomaga w dochodzeniu roszczeń w sprawach 
indywidualnych. Przyjmujemy również zgłoszenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów, czy 
to w Polsce, czy to na terenie UE. Natomiast nie do nas należy upominanie przedsiębiorców. 
Przekazujemy takie zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do jego 
odpowiedników na terenie UE. One wówczas podejmują stosowne działania.> 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:19: Do świerzawa: W pierwszej kolejności należy zapytać o przyczynę 
zmiany ceny wycieczki. Ustawa o usługach turystycznych wskazuje tylko 3 możliwości podniesienia ceny: 
zmiana kursów walut, zmiana ceny paliwa, zmiana wysokości opłat , np. lotniskowych. Natomiast 
absolutnie cena nie może ulec zmianie w ciągu 20 dni od rozpoczęcia wycieczki. Zachęcam do kontaktu z 
rzecznikiem konsumentów w Pani miejscu zamieszkania. Pomoże w sporze z biurem podróży.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:20: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[Główny]: Julia wyszedł o godz. 11:21 
 
[Główny]: Niko wyszedł o godz. 11:21 
 
[Główny]: mubo wszedł o godz. 11:22 
 
[mubo] 11:22: Witam, dlaczego jeśli chodzi o prawa podróżnicze w polskich liniach lotniczych pasażer 
ma mniej praw niż np. w Lufthansie czy British Airways i czy to się kiedyś zmieni? 
 
[53O] 11:23: Na czym polega agresywna praktyka rynkowa ? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:24: Do mubo: Prawa pasażerów wynikają z Rozporządzenia 261/2004 
w zakresie opóźnień i odwołań lotu oraz Konwencji montrealskiej w zakresie problemów z bagażem i są 
one jednakowe dla wszystkich. Proszę o konkretny przykład, bym mogła się ustosunkować.> 
 
[Główny]: H2O wyszedł o godz. 11:24 
 
[53O] 11:25: Czy ciągłe telefony od pewnego usługodawcy, nakłaniające moją firmę do zmiany operatora 
sieci energetycznej można nazwać agresywną praktyką rynkową ? Jak z tym walczyć ? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:25: Mamy pytanie oczekujące 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:25: Do 53O: definicję można znaleźć w ustawie o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym, np. może to być tworzenie wrażenia, że konsument nie może 
opuścić lokalu, w którym odbywa się prezentacja bez dokonania zakupu.> 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:26: Poprzednia odpowiedź była do 53O. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:26: Przepraszam za literówki. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:26: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:28: Do H2O: Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 
może Pan zażądać usunięcia danych Pana firmy z bazy danych firmy energetycznej.> 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 11:29: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:31: Nie mamy pytań oczekujących 
 
[świerzawa] 11:31: Chciałem zapytać aczkolwiek nie wiem czy jest to w zasięgu Pani wiedzy skąd wynika 
obowiązek kierowcy podczas kupna auta wypowiedzenia starej umowy u dawnego ubezpieczyciela czy 
to rzeczywiście tak jest w całej Unii czy tylko Polska praktyka? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:31: Mamy pytanie oczekujące 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:32: Do świerzawa: W zakresie problematyki ubezpieczeniowej 
zachęcam do kontaktu z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych. Tam eksperci wyspecjalizowani w 
poszczególnych dziedzinach problematyki ubezpieczeniowej odpowiedzą na każde pytanie. 
www.rzu.gov.pl> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:34: Nie mamy pytań oczekujących 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:34: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[świerzawa] 11:34: Dziękuje za odpowiedz, jeszcze jeden problem chodzi mi po głowie na kim 
spoczywają koszty wysyłki za reklamowany towar, jeśli przyszedł niezgodny z  zamówieniem i został 
odesłany a sprzedawca przysłał właściwy? 
 
[świerzawa] 11:36: Czasem spotykam sie z zapisem "koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi" czy jest 
zgodne z prawem? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:37: Do świerzawa: Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej, przez nieodpłatną naprawę albo wymianę rozumiemy 
dostarczenie, demontaż, doprowadzenie do stanu zgodnego z umowa oraz ponowne dostarczenie, 
którego koszty ponosi sprzedawca. Nie jest jednak powiedziane, że sprzedawca musi zapłacić z góry za 
taką dostawę. Można się w reklamacji domagać zwrotu poniesionych kosztów z tego tytułu - dostawy do 
i z reklamacji, gdy była uzasadniona. > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:39: Do świerzawa: Sformułowanie takie odnosi się raczej do zwrotu 
kosztów wysyłki, gdy konsument odstępuje od umowy i wówczas taki koszt zwrotu towaru przez 
konsumenta faktycznie nie podlega zwrotowi. > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:40: Przedsiębiorca nie zwraca bowiem kosztów bezpośredniego 
zwrotu towaru, gdy konsument odstępuje od umowy zawartej na odległość.> 
 
[świerzawa] 11:40: A co to znaczy uzasadniona, bo wie Pani z pozycji sprzedawcy pojęcie wygląda to 
zgoła inaczej niż ze strony kupującego:)? 
 
[LaSa] 11:40: Czy mogę prosić o adres do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR). 
Przyznam, że nie mogę znaleźć strony. 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:41: Do świerzawa: Uzasadniona to znaczy, że została przez 
przedsiębiorcę uznana. Stwierdził on, że naprawi albo wymieni. Wówczas ponosić on będzie również 
koszty transportu do i od konsumenta. > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:42: Do LaSa: System internetowego rozstrzygania sporów ODR jeszcze 
nie działa. Planowane wejście w życie przepisów to 2014 a tego systemu to 2015 r.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:43: Zapraszam do zadawania pytań 

http://www.rzu.gov.pl/
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[świerzawa] 11:43: Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz:) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:44: Nie mamy pytań oczekujących 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:45: Pozostał nam jeszcze kwadrans na rozmowę z Panią Ekspert. 
Zachęcam do aktywnego udziału w czacie. 
 
[LaSa] 11:45: Dziękuję za informację. 
 
[LaSa] 11:46: Do widzenia Państwu. 
 
[Główny]: LaSa wyszedł o godz. 11:47 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:48: Przypominam, że nie mamy pytań oczekujących 
 
[Główny]: Nika wyszedł o godz. 11:48 
 
[Tyna] 11:49: A mam jeszcze jedno pytanko: gdzie można sprawdzić, czy dana zabawka albo produkt są 
bezpieczne? 
 
[Bronek] 11:50: Tak na koniec chciałbym zapytać, bo rozumiem, że Państwo jesteście ciałem doradczym 
z jakimi problemami klienci przychodzą do Państwa, z jakich dziedzin, jakiego typu? 
 
[Główny]: mubo wyszedł o godz. 11:50 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:51: Do Tyna: Rejestr produktów niebezpiecznych RAPEX na terenie 
Polski jest prowadzony przez UOKiK i na stronie www.uokik.gov.pl można taką listę znaleźć. > 
 
[Główny]: oollaa wyszedł o godz. 11:52 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:52: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:52: Do Bronek: Pomagamy konsumentom w dochodzeniu roszczeń w 
sposób polubowny - zawsze, gdy zawarli umowę z przedsiębiorcą lub nie mogą jej zawrzeć z różnych 
przyczyn. Najczęstsze problemy to te związane z podróżami i zakupami internetowymi.> 
 
[świerzawa] 11:54: Kiedyś mój znajomy zakupił laptopa w Niemczech, który miał lekko zarysowaną 
matrycę, jednakże sprzedawca nie chciał się zgodzić na reklamacje, co powinien i mógłby w tej sprawie 
zrobić? 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:54: W 2012 r. aż 50% spraw, które wpłynęły do ECK Polska dotyczyło 
transportu. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:54: Za chwilę kończymy dzisiejsze spotkanie. Proszę o ostatnie 
pytanie. 
 
[Bronek] 11:55: Transportu, jak rozumiem niewłaściwej usługi transportowej? 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:55: Do świerzawa: W takiej sytuacji można zwrócić się po pomoc do 
Sieci ECK. Jeśli w wyniku podjętych przez nas działań nie uda się przekonać sprzedawcy do wymiany 
komputera na nowy, wówczas pozostanie skierowanie sprawy na drogę sądową. > 
 
[Ekspert - Elżbieta Seredyńska] 11:56: Do Bronek: Transport u nas kwalifikowany jest jako usługa 
transportu oraz zakup pojazdów za granicą, a także ich naprawa.> 
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[Bronek] 11:57: ok, rozumiem i dziękuje. 
 
[Główny]: Marek wyszedł o godz. 11:57 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. Szanowni Państwo w 
imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli interesują Państwa inne 
kwestie związane z prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – 
ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Szczególnie zapraszam na ten 
stronę osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się 
z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Główny]: świerzawa wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2013 - grudzień 2014 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był TRZECIM z serii. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl).  
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. (www.darr.pl) 
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