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Otwarto?? granic po przyst?pieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oznacza?a dla Polaków nie
tylko nieograniczon? swobod? podró?owania w ramach wspólnoty. Pojawi?y si? równie? zupe?nie nowe
mo?liwo?ci zakupów towarów i us?ug na wspólnym europejskim rynku, z których coraz ch?tniej
korzystamy. Przy tym klient jako strona takich transakcji nie jest skazany na ?ask? losu, a w?a?ciwie – na
?ask? sprzedawcy. Przy wszelkich nieporozumieniach czy wr?cz z?ej woli sprzedawcy na stra?y praw
klienta stoi sie? Europejskich Centrów Konsumenckich.

Sie? Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK) obejmuje wszystkie pa?stwa cz?onkowskie UE, a
tak?e Norwegi? i Islandi?. Kiedy przedsi?biorca nie chce uwzgl?dni? uzasadnionych ??da? klienta i np. ignoruje
jego reklamacj?, licz?c na to, ?e klient ten jest gdzie? daleko, w innym kraju, do akcji w obronie praw konsumenta
mo?e wkroczy? ECK.
Najwi?ksza zaleta: presja na zagranicznego przedsi?biorc?
W takiej sytuacji wystarczy, ?e Polak zg?osi skarg? na zagranicznego sprzedawc? w polskim Europejskim
Centrum Konsumenckim (znajduj?cym si? w Warszawie), a jego przedstawiciele za po?rednictwem ECK w
kraju sprzedawcy postaraj? doprowadzi? do polubownego za?atwienia sprawy. Najcz??ciej w praktyce taka
interwencja okazuje si? skuteczna: przedsi?biorcy bardzo nie lubi? presji ze strony takich organizacji.
Polubowne rozwi?zywanie takich skarg, zwanych w terminologii unijnej transgranicznymi – to
niew?tpliwie najwi?kszy atut sieci ECK.
Naczeln? zasad? Europejskich Centrów Konsumenckich jest udzielanie konsumentom bezp?atnej
pomocy i porad prawnych przede wszystkim w zakresie ich interesów na rynku europejskim, zw?aszcza w
przypadku sporów ze sprzedawcami z krajów UE oraz Norwegii i Islandii.
Sie? Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) powsta?a w 2005 roku w wyniku
po??czenia dwóch dzia?aj?cych wcze?niej w krajach „starej” Unii struktur: sieci Europejskich
Centrów Konsumenckich oraz Europejskiej Sieci Pozas?dowej. Centra finansowane s? wspólnie przez Komisj?
Europejsk? i bud?et danego kraju.
Ju? w styczniu 2005 roku na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z polskim Urz?dem Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (UOKiK) powo?ano Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce. Polski ECK aktywnie w??czy?
si? w popularyzacj? mo?liwo?ci, jakie dla konsumenta stwarza jednolity rynek Unii Europejskiej, a tak?e pomaga w
egzekwowaniu praw polskich konsumentów w ramach jednolitego rynku wspólnoty.
M?dry Polak przed szkod?
Przedstawiciele ECK stawiaj? na bezpo?redni kontakt z konsumentami. Regularnie przed ka?dymi
wakacjami organizacja przeprowadza akcj? „Dzie? podró?uj?cego konsumenta”. W tym roku w Polsce
odby?a si? ona pod koniec czerwca na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz na lotnisku
Warszawa-Modlin, gdzie zorganizowano specjalne informacyjne stoiska.
Eksperci polskiego Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) opowiadali m.in. o prawach konsumenta
wobec kolejowych i lotniczych przewo?ników, o zakupach za granic? i bezpiecznej rezerwacji hoteli, a przede
wszystkim o mo?liwo?ciach polubownego rozwi?zywania sporów z przedsi?biorcami z wykorzystaniem mo?liwo?ci,
jakie daje sie? Europejskich Centrów Konsumenckich.
- Po raz kolejny postanowili?my zorganizowa? akcj?, która w okresie zwi?kszonej cz?stotliwo?ci
wyjazdów przypomni pasa?erom-konsumentom o ich prawach oraz do kogo mog? zwróci? si? po
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wi?kszo?? spo?ród trzydziestu centrów nale??cych do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich
(ECC-Net) – komentowa? Piotr Sta?czak, dyrektor ECK w Polsce.
Od teorii do praktyki
Tyle teorii i podstawowych zasad dzia?alno?ci sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Czas na przyk?ady ich
pomy?lnych interwencji.
Polska rodzina sp?dza?a wymarzone wakacje na Teneryfie. Niestety wakacyjny nastrój zepsu?o w?amanie do
pokoju hotelowego Polaków i kradzie? na znaczn? kwot? (na li?cie skradzionych przedmiotów znalaz?y si? m.in.
telefony komórkowe, sprz?t fotograficzny, laptop i tablet o ??cznej warto?ci oko?o 3.000 euro).
Sprawa zosta?a zg?oszona dyrekcji hotelu, a miejscowa policja wszcz??a ?ledztwo. Dyrekcja hotelu pociesza?a
Polaków, ?e ich straty b?d? bezzw?ocznie pokryte, jak tylko hotel otrzyma list? ukradzionych rzeczy wraz ze
wskazaniem ich szacunkowej warto?ci. Na tak nieprzyjemn? okoliczno?? hotel, jak zapewniono go?ci, mia?
odpowiedni? polis? ubezpieczeniow?.
Po powrocie do kraju Polacy sporz?dzili i przes?ali do dyrekcji hotelu wszelkie wymagane dokumenty. Jednak czas
p?yn??, a ?adnej odpowiedzi, a tym bardziej pieni?dzy z Teneryfy, nie by?o. Wygl?da?o na to, ?e kanaryjski hotel
po prostu postanowi? „zamilcze?” spraw?. Polacy jednak nie pozwolili na to. Zwrócili si? do ECK Polska, z?o?yli
skarg? na dyrekcj? hotelu. Wspólna interwencja ECK Polska i ECK Hiszpania by?a skuteczna: hotel przesta? gra?
na zw?ok? w tej sprawie, a jego ubezpieczyciel szybko wyp?aci? okradzionym Polakom odszkodowanie w pe?nej
wysoko?ci - trzech tysi?cy euro.
Polska-Francja-Kreta
Jednak nic tak nie przemawia do wyobra?ni, jak w?asne do?wiadczenia. A o tym, ?e w praktyce interwencja ECK
mo?e by? skuteczna, przekona?em si? na w?asnej skórze. Przebieg wydarze? w moim przypadku wygl?da?
nast?puj?co.
Wybieraj?c si? na zwiedzanie po?udniowej Francji, jeszcze w Polsce zarezerwowa?em samochód we francuskiej
wypo?yczalni, korzystaj?c ze specjalistycznego internetowego portalu. Przy tym portal ten mia? swoj? siedzib? na
przeciwleg?ym kra?cu Europy, a mianowicie na greckiej Krecie.
Jego zalet? na tle konkurencji by?o zapewnienie, ?e gwarantuje on pe?ne ubezpieczenie ka?dego
wynajmowanego za jego po?rednictwem samochodu. Oznacza?o to, ?e klient nie musia? martwi? si? jakimkolwiek
uszkodzeniem auta, nawet najdrobniejszym zarysowaniem – koszty wszelkich napraw bra? na siebie portal, a
w?a?ciwie jego ubezpieczyciel.
Beztroskie wakacje, pi?kno Prowansji, zabytki czasów staro?ytnego Rzymu – wszystko to w jednej chwili run??o
po tym, jak odkryli?my, ?e w?amano si? do naszego wynaj?tego samochodu. Zostali?my w samych szortach, a w
aucie zosta?a wybita szyba.
Jednak po pierwszym szoku uda?o nam si? otrz?sn??, zmobilizowa?, a nawet przy pomocy ?yczliwych francuskich
mechaników szybko i – co najwa?niejsze w tak tragicznej sytuacji – wed?ug ulgowej taryfy wstawi? now? szyb? w
samochodzie. By? rachunek za szyb? i jej monta?, by?o potwierdzenie naprawy z firmy wynajmuj?cej – jednym
s?owem, wszystkie dokumenty niezb?dne – wed?ug warunków portalu po?rednicz?cego w wynajmie – do
otrzymania zwrotu kosztów tej feralnej naprawy.
Jednak grecki portal z Krety najpierw zwodzi?, a pó?niej w ogóle zamilk?, równie? najwyra?niej licz?c na to, ?e uda
si? „zamilcze?” problem. Zwróci?em si? po pomoc do polskiego ECK, a ten do swojego greckiego odpowiednika.
Po kilku dniach mia?em na koncie zwrot pieni?dzy za napraw? wynaj?tego samochodu.
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zosta?em zaproszony do Brukseli, aby na seminarium po?wi?conym ochronie konsumentów w Unii Europejskiej
zaprezentowa? swoje do?wiadczenia zwi?zane z Europejskimi Centrami Konsumenckimi. Mój przyk?ad dobitnie
pokaza?, ?e konsumenci i przedsi?biorcy mog? si? znajdowa? na najdalszych kra?cach Unii, jednak sie? ECK –
niezale?nie od ogromnych odleg?o?ci – potrafi obroni? interesy klienta.
Aleksander Sztorm
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