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Konsumencie, masz problem? Już działa specjalny adres e-mailowy 

porady@dlakonsumentow.pl, który umożliwia uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej. 

Uruchomiony z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym ze 

sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z 

nieuczciwym przedsiębiorcą. Zachęcam do odsłuchania załączonego na stronie 

internetowej UOKiK pliku audio 

[Warszawa, 18 lipca 2012 r.] Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom konsumentów, 
którzy szukają bezpłatnej pomocy również elektronicznie, Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów uruchomił centrum elektronicznych porad. Od dziś za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pomocy udziela Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Każdy konsument 
mający problem z nieuczciwym przedsiębiorcą może liczyć na wsparcie specjalistów. 
Wystarczy skorzystać, ze specjalnego adresu porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc 
prawna jest bezpłatna. W wypadku, gdy sprawa wymaga bezpośredniej konsultacji 
eksperta dyżurujący prawnicy wskażą właściwą instytucję lub organizację.  

UOKiK przypomina gdzie jeszcze można szukać bezpłatnej pomocy w przypadku 

problemów z nieuczciwym przedsiębiorcą: 

Bezpłatna infolinia konsumencka 800 007 707 to najszybszy i najwygodniejszy sposób 

uzyskania bezpośredniej pomocy przez telefon. Przydatny numer, pod który można 

dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 zarówno z telefonów 

stacjonarnych, jak i komórkowych. Dotowaną przez Urząd bezpłatną infolinię prowadzi 

Federacja Konsumentów.  

Porady prawne można uzyskać także bezpłatnie u miejskich lub powiatowych rzeczników 

konsumentów. Rzecznicy konsumentów są zatrudnieni w starostwach powiatowych i 

urzędach miejskich. Dane teleadresowe do rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania 

można znaleźć korzystając z wyszukiwarki instytucji udzielających bezpłatnej pomocy 

konsumenckiej na stronie serwisu internetowego UOKiK.  

W ramach działań edukacyjnych wspierających działania instytucji pomagających 

bezpośrednio konsumentom Urząd przygotował na swojej stronie internetowej specjalne 

poradniki w formie najczęściej zadawanych przez konsumentów pytań i odpowiedzi.  

Umożliwia to łatwe dotarcie do praktycznych informacji z zakresu praw konsumentów, a 

tym samym pomaga każdemu konsumentowi samodzielne bronić swoich interesów w 

konfrontacji z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Nawigację ułatwia podział na 16 kategorii 

wśród których znalazły się między innymi umowy zawierane na odległość/poza lokalem 
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przedsiębiorcy, ubezpieczenia, kredyt konsumencki, transport czy nieruchomości. 

Dodatkowo przy każdej kategorii znajduje się, opis zagadnień, które są w niej omówione. 

Dużym ułatwieniem są gotowe formularze, dostępne w zakładce wzory pism, które w 

szczególności przy składaniu reklamacji lub pozwów sądowych są niezbędne.  

Dodatkowe informacje dla mediów:  
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK  
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej  
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa  
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430  
Fax 22 826 11 86  
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 
ul. Marcina Kasprzaka 49,  
01-234 Warszawa,  
tel./fax (22) 634 06 68 
e-mail: sekretariat@konsumenci.org,  
www.konsumenci.org 
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