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Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi 
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź 

tel. (42) 636-03-57 fax (42) 636-85-50 

www.wiih.lodz.pl, e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 

 

 

Wniosek 

o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu 

cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą 

   

DANE STRON SPORU: 

 

KONSUMENT: 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………… 

2. Adres:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon:…………………………………………………………………………………. 

4. Fax:……………………………………………………………………………………… 

5. E-mail:…………………………………………………………………………………... 

6. Występujący w imieniu:*……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

PRZEDSIĘBIORCA: 

1. Imię i nazwisko / firma:………………………………………………………………….. 

2. Adres / siedziba:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon:………………………………………………………………………………… 

4. Fax:………………………………………………………………………………………. 

5. E-mail:…………………………………………………………………………………… 

6. Występujący w imieniu:*………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

*Wypełnić wówczas, gdy skargę składa przedstawiciel konsumenta / przedsiębiorcy. 

 

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE ŻĄDANIA: 

1. Dostawa produktu lub świadczenie usługi; 

2. Naprawa produktu lub należyte wykonanie usługi; 

3. Wymiana produktu; 

4. Odstąpienie od umowy; 

5. Informacja na temat produktu / usługi; 

6. Wypłata odszkodowania w wysokości; 

7. Zwrot innych dokonanych wpłat w wysokości; 

8. Obniżenie ceny; 

9. Żądanie odsetek; 

10. Żądanie odszkodowania. 

*Zaznaczyć właściwe. 

 

 

 

 

Żądanie innego rodzaju:……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

http://www.wiih.lodz.pl/
mailto:sekretariat@wiih.lodz.pl
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: ………………………………………… 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………)  

III. PRZEDMIOT SPORU: ........................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

IV. WSKAZANIE RODZAJU POSTĘPOWANIA (jedną lub obie opcje zaznaczyć 

X): 

 Postępowanie polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu 

rozwiązania sporu przez jego strony. 

 Postępowanie polegające na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1. Opis okoliczności sprawy: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu, w szczególności dokumenty 

udowadniające próbę podjęcia przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku  

o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu: ……. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje 

zawarte we wniosku.  

(załączone dokumenty należy wymienić poniżej) 

 1) ………………………………………………………………………………………  

 2) ……………………………………………………………………………………… 

 3) ……………………………………………………………………………………… 

 4) ……………………………………………………………………………………… 

 5) ……………………………………………………………………………………… 

 6) ……………………………………………………………………………………… 
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VI. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK: 

Wyrażam zgodę na wszczęcie i prowadzenie procedury pozasądowego 

rozwiązania sporu. 

Oświadczam, że sprawa o to samo roszczenie nie jest w toku ani nie została 

rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot lub sąd.  

 

Zastrzegam poufność następujących informacji, argumentów i dowodów: 

……………………………………………………………………………………….……... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………... 

Nie zastrzegam poufności przedstawionych argumentów, informacji  

i dowodów.* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

VII.  POUCZENIA O UPRAWNIENIACH STRON W TOKU POSTĘPOWANIA 

1. Strony mogą przedstawiać swoje stanowisko, dokumenty i dowody oraz mają prawo 

dostępu i ustosunkowania się do stanowisk, dokumentów i dowodów 

przedstawionych przez drugą stronę. 

2. Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocnika albo korzystać z pomocy osób 

trzecich, jednakże bez prawa zwrotu kosztów ich działania przez Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. 

3. Strony mogą wycofać się z postępowania na dowolnym jego etapie.  

4. Rozstrzygnięcie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie 

prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie 

wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku. 

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA – WOBEC STRON POSTĘPOWANIA  

W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORU 

CYWILNOPRAWNEGO MIĘDZY KONSUMENTEM  

A PRZEDSIĘBIORCĄ  

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, 

że:  

1. Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38 (90-730 Łódź) zwany 

dalej Administratorem 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka z którym 

ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-

610-605 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 

ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym 

przypadku obowiązki  określone: 

- art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej   
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- § 4 rozporządzenia z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i 

działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich  

- ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich  

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione; 

1) podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga 

przekazania); 

2) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

3) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych 

5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 

wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do 

danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej  

i niearchiwalnej 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3  

lit b i e); 

4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO; 

5) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich oraz jego rozstrzygnięcia. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania; 

 

Miejscowość ………………., dnia ……………… 

 

……………………………. 

 (podpis wnioskodawcy) 


