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W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsument6w w Sokolce zaobserwowal zwickszon4

ilo§e skarg i wniosk6w Konsument6w tycz4cych sic obecnej sytuacji w kraju i zwivanych z tym

realizacji urnow, wykonywania usiug, zwrotu zaliczek itp.

W zwi4zku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentow w Sokolce przedstawia

najwainiejsze informacje dotyczqce najczgiciej pojawiaj4cych sic problemow.

I. IIVIPREZY MASOWE, WYJAZDY TURYSTYCZNE

W zwiqzku z wystwieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa na chwilc obecn4

cze§o um6w nie jest realizowana z przyczyn niezawinionych przez obie strony umowy. Czasowo

zamkniete zostaly: szkoly, przedszkola i gobki, odwolano wszystkie spektakle, koncerty, imprezy

masowe i kulturalne. Jakie w zwiqzku z powyiszym prawa ma konsument a jakie przedsicbiorca?

W obecnie panuj4cej trudnej sytuacji w kraju do realizacji zobowiqzati zastosowanie ma art.

495 § 1 k.c., zgodnie z kt6rym przedsiebiorca nie moie 2.4dao od konsumenta zaptaty za uslugc (np.

pobyt w dziecka w placowce opiekuticzo-wychowawczej, udziat w imprezie turystycznej), ktora nie

zostanie wykonana lub za bilety na odwolane wydarzenia kulturalne, a gdyby tak sic stab, ±e konsument

wptacit ju2 do przedsiebiorcy pieni4dze, powinny one zostae mu niezwlocznie zwrocone. W sytuacji,

gdy przedsigbiorca sam nie dokona zwrotu wptaconych grodkow pienieZnych, konsument powinien

skierowao do niego wezwanie do zaplaty powohij4c sic na wtagciw4 podstawe prawn4. Jeteli

przedsicbiorca mimo tego bgdzie uchylat sic od zwrotu pienigdzy albo zwr6cona kwota bedzie mniejsza

ni2 wptacona, konsument powinien ztoiya wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentow opisuj4c

swoj problem dot4czajgc jednoczegnie do wniosku wszystkie zwigzane ze spraw4 dokumenty m.in.

umowc, korespondencje, potwierdzenie zaptaty.

Rzecznik stoi rowniei na stanowisku, te brak realizacji ustug lub odwolanie wydarzen z

powytej opisanych przyczyn co do zasady nie powoduje motliwo§ci 4dania przez konsumenta

odszkodowania od przedsicbiorcy bed4cego stron4 wspomnianych um6w np. za niewydanie w terminie

lokalu przez dewelopera, niewykonanie ustugi w terminie, za niewykorzystany pobyt w hotelu lub

przejazdy wykupione w zwi4zku z odwolanym wydarzeniem.



II. ZAWIERANIE UMOW NA ODLEGLOk LUB POZA LOKALEM PRZEDSIkBIORSTWA

Du±ych problemow dostarcza Konsumentom jak dato sic to zaobserwowao od diu±szego czasu
dokonywanie przez nich zakupow poza lokalem przedsigbiorstwa tzw. „zakupow na odlegloge".

Nale±y przy tym pamieta6 o tym, ie jegli dokonany zostat zakup przez internet lub na pokazie
(umowa zawarta na odlegloge lub poza lokalem przedsigbiorstwa) mo±na odst4pia od umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania towaru. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy
wyslanie ogwiadczenia przed jego uptywem, a jeieli sprzedawca o tym nie poinformowal, termin
wydlu±a sic do 12-tu miesigcy.

Po wystaniu ogwiadczenia o odstwieniu od umowy, naleiy w ci4gu 14 dni na wlasny koszt
odesta6 zakupiony produkt (przed jego wystaniem dobrze jest zrobie zdjecie).

Aby zamierzony skutek nastwit naleZy wyslae ogwiadczenie o odstqpieniu listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeteli doreczone zostalo ju± nasze ogwiadczenie do sprzedawcy i obowivek informacyjny
zostal zachowany, to pozostaje jeszcze kwestia zwrotu nabytej rzeczy. To co strony sobie nawzajem
gwiadczyty ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym. Chyba, ±e zmiana byta konieczna w granicach
zwyktego zarzadu. To oznacza, ±e konsument ma prawo rozpakowg i sprawdzie czy towar faktycznie
posiada wszystkie elementy albo czy jest sprawny. Zwrot powinien nastqpio niezwtocznie, nie poiniej
nit w ci4gu 14 dni.

Sprzedawca powinien zwrocie pieni4dze za towar i koszt jego dostarczenia, nie poiniej nii w
ci4gu 14 dni od dnia otrzymania ogwiadczenia o odstwieniu od umowy. Mo±e jednak wstrzymad sic ze
zwrotem naletno§ci do czasu, gdy otrzyma towar.

Je±eli przedsicbiorca nie uzna prawa konsumenta do odstapienia od umowy i nie chce przyj46
odestanej rzeczy albo w inny spos6b uniemoiliwia kupujacemu zwrot §wiadczenia, konsument mote
skorzystaa z prawa do zatrzymania. W ostatecznoki mote zto±ye przedmiot gwiadczenia do depozytu
sglowego.

Przedsigbiorca ma obowivek odebrae towar we wlasnym zakresie wtedy, gdy zostan4 14cznie
spelnione nastepuj4ce przestanki:

- umowa zostata zawarta poza lokalem medsiebiorstwa;

- towar dostarczono do miejsca zamieszkania konsumenta;

- charakter towaru nie pozwala na odestanie go w zwykly sposob poczta — np. sprzet AGD o du±ych
gabarytach (pralka, lodowka).

Sprzedawca mote umo±liwio kupuj4cemu zio±enie ogwiadczenia przez internet (np. mailem
lub poprzez formularz na stronie internetowej), musi potwierdzio odbior ogwiadczenia (np. e-mailem).

Rozwivanie umowy sprzedaty powoduje wygagniecie powi4zanych z nig. um6w, np. umowy

kredytu lub ubezpieczenia. Obowiazkiem sprzedawcy jest poinformowanie wspolpracuj4cych z nim

podmiotow o wyganieciu umowy z konkretnym konsumentem.

Towar nabyty poza lokalem rowniet podlega reklamacji z tytutu niezgodnoici towaru z umow4.

Zostal nabyty w drodze umowy kupna-sprzeda±y, wigc stosuje sic przepisy o sprzedaiy konsumenckiej.



ZAWIERANIE UMOW W LOKALU PRZEDSIEBIORSTWA

Jak wygl4da sytuacja ze zwrotem towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym? Czy istnieje

zwrotu towaru zakupionego w takim sklepie?

W obecnym ustawodawstwie nie ma obowi4zku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru

zakupionego w tradycyjny sposob. Kupuj4c dan4 rzecz klient mok sic z ni4 zapoznae, obejrzee

dokladnie czy tez przymierzye. Czcsto jednak znane marki sklepow, szczegolnie tak zwane

ze wzglcdow wizerunkowych oraz wickszych mo2liwo§ci finansowych, pozwalaj4 na

zwrot zakupionych towar6w. Warunki takiego zwrotu ustala jednak wia§ciciel sklepu. Najczegciej

sieciowki umo2liwiaj4 swoim klientom zwrot towaru w przeci4gu 30 dni od daty zakupu lub na tzw.

,kartg podarunkowq".

Sprzedawca mok -i4da6 od klienta dol4czenia paragonu czy te2 faktury, poniewa2 to on okreSla

warunki zwrotu. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym mok takk zastrzec, iz towary przecenione nie

podlegaj4 zwrotom.

Reklamacjg towaru zakupionego w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym mo2na

zrealizowaa w oparciu o przepisy rgkojmi. Towar z tytutu rgkojmi mohla co do zasady reklamowae w

okresie 2 lat od daty wydania towaru, chyba k jest to towar u2ywany, wowczas sprzedawca mok

ograniczy6 swojq odpowiedzialnoSe do roku.

Bezplatnej pomocy prawnej w sprawach konsumenckich udziela Powiatowy Rzecznik

Konsument6w w Solo:Ace (budynek Starostwa Powiatowego w Sokolce) pod numerem telefonu 85-

711-08-53 od poniedzialku do piqtku w godz. 7:30 — 15:30.

Powia onsumentew


