Energetyka, Banki, Ubezpieczenia,
Telekomunikacja
• Informacje i porady zwi¹zane

•

•

•

•

z dostawcami energii elektrycznej lub gazu:
Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii
przy Urzêdzie Regulacji Energetyki,
tel. 22 244-26-36, 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181.
W przypadku problemów z us³ugami bankowymi,
nale¿y z³o¿yæ do banku reklamacjê.
Jeœli bank jej nie uzna, spór mo¿e rozstrzygn¹æ
Arbiter Bankowy przy Zwi¹zku Banków Polskich,
tel. 22 486-84-00, 00-380 Warszawa,
ul. Kruczkowskiego 8.
Uwaga: Arbiter Bankowy nie udziela porad.
Informacje i porady zwi¹zane z zak³adem
ubezpieczeñ i innymi podmiotami ubezpieczeñ:
Rzecznik Finansowy. Informacje i porady:
tel. 22 333-73-26, 22 333-73-27, 22 333-73-28,
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87.
Informacje i porady zwi¹zane z us³ugami
telekomunikacyjnymi i pocztowymi:
Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzêdzie
Komunikacji Elektronicznej,
tel. 801-900-853 lub 22 534-91-74,
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.
Infolinia Konsumencka udziela bezp³atnych porad
prawnych i informacji : 801-440-220
w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00
(po³¹czenie bezp³atne).
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Senacki Zespó³ ds. Ochrony Konsumentów
we wspó³pracy z Inspekcj¹ Handlow¹

Szanowni Pañstwo,

Instytucje chroni¹ce prawa konsumentów:

Osoby starsze to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów. To tak¿e z myœl¹
o nich powsta³ Senacki Zespó³
ds. Ochrony Konsumentów.
Prawa Konsumenckie w naszym kraju s¹ szerokie ale
wci¹¿ ma³o znane. Warto je
przypomnieæ.
Oto siedem najwa¿niejszych zasad o których warto
dr Ryszard MAJER
pa-miêtaæ bêd¹c konsuSenator
mentem:
1. Kupujemy z g³ow¹ - uwa¿amy na promocje
i chwyty reklamowe - wygranie nagrody jest
czêsto chwytem reklamowym zmierzaj¹cym
do przyci¹gniêcia naszej uwagi.
2. Zadajemy pytania - mamy prawo do wiedzy
o kupowanym produkcie . Wiedzê na temat
produktów warto zweryfikowaæ w innych Ÿród³ach
3. Uwa¿amy na oszustów - nie kupujemy „cudownych”
leków i produktów. Mimo olbrzymiego postêpu w
medycynie, nie wynaleziono jeszcze cudownego leku
ani urz¹dzenia na wszelkie dolegliwoœci.
4. Mówimy „NIE” - nie musimy godziæ siê na ka¿d¹
propozycjê sprzedawcy.
5. Czytamy umowy – czytamy, pytamy zanim
podpiszemy. Umowy s¹ dla prawników, wiêc
zasiêgnijmy np. bezp³atnej porady prawnej nim
podpiszemy przyk³adowo zobowi¹zanie kredytowe.
6. Sk³adamy reklamacjê - wadliwy towar reklamujemy
w ci¹gu 2 lat od zakupu.
7. Korzystamy z bezp³atnej pomocy instytucji
chroni¹cych nasze prawa.

Inspekcja Handlowa

BIURO SENATORSKIE
Al. NMP 24 lok.19 42-202 Czêstochowa
Tel. 34 364-48-80, 516-122-349
senator@majer.senat.pl
www.majer.senat.pl

Na co dzieñ kontroluje podmioty gospodarcze ale tak¿e
przyjmuje informacje o nieprawid³owoœciach
wystêpuj¹cych w relacji konsument – sprzedawca.
Udziela bezp³atnych porad i pomaga konsumentom. Kiedy
sprzedawca lub us³ugodawca nie chce uznaæ Pañstwa
reklamacji, mo¿na zwróciæ siê do Sta³ego Polubownego
S¹du Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej z proœb¹ o rozstrzygniêcie sporu. Na
postêpowanie przed s¹dem polubownym musi jednak
wyraziæ zgodê przedsiêbiorca.
• Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Katowicach, Delegatura w Czêstochowie:
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Czêstochowa,
tel.( 34) 324 70 49

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
W ka¿dym starostwie powiatowym urzêduje rzecznik
konsumentów. Ka¿dy mo¿e zwróciæ siê do niego z proœb¹
o pomoc.
• 42-217 Czêstochowa,
ul. Sobieskiego 9, tel. 34 322-92-18
– dla powiatu czêstochowskiego
• 42-100 K³obuck, ul. Skorupki 46, tel. 34 310-06-76
• 42-700 Lubliniec,
ul. Paderewskiego 7, tel. 34 351-05-32
• 42-300 Myszków,
ul. Pu³askiego 6, tel. 34 315-91-48
• 42-217 Czêstochowa,
ul. Œl¹ska 11/13, tel. 34 370-72-89
– dla miasta Czêstochowy
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