
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA  
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z po-
zasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych 
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspek-
cji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsu-

menckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 
wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych 
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwo-
ści z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania 
stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyj-
nego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprze-
dawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez 
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na 
stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Han-
dlowej.

e. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia 
sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy 
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do 
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzy-
skać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich pod adresem  
http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html


