
 

 
Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 
                                                                                                                                                                                 (miejscowość)                                            (data) 

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

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

(dane Klienta) 

 

 

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 

ze zm.) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

…………………………………………… 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………….* 

 

 

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

(podpis Klienta) 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

  



Wzór formularza odstąpienia od umowy  

w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 
             (imię i nazwisko/firma)                                                                                                                    (miejscowość)                                            (data) 

 

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

                    (adres firmy)                                                                        

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

                     (numer NIP)                                                                        

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

               (dane kontaktowe)                                                                        

 

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 

ze zm.) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

…………………………………………… 

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………...* 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony produkt(y), a tym samym zawarta umowa sprzedaży są 

bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z art. 38a Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

1. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 



2. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

3. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

4. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

5. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

6. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

7. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

 

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

(podpis Klienta) 

* - niepotrzebne skreślić 

  



Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 
                                                                                                                                                                                  (miejscowość)                                         (data) 

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

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

(dane Klienta) 

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 

REKLAMACJA PRODUKTU 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu…………………………………………….….………. 

produkt  ………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………… jest wadliwy. 

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………..…… 

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

Wada została stwierdzona w dniu……………………………………………………………………………………… 

Z uwagi na powyższe, żądam: 

   wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 

   nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 

   obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł 

(art. 560 § 1 kc), 

   odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc). 

 

Wskazuję następujący numer rachunku bankowego do zwrotu środków:…………………………………………, 

którego posiadaczem jest ………………………………………………………………………………………………. 

 

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

(podpis Klienta)  

  



Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 

             (imię i nazwisko/firma)                                                                                                                 (miejscowość)                                             (data) 

 

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

                    (adres firmy)                                                                        

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

                     (numer NIP)                                                                        

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

               (dane kontaktowe)                                                                        

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 REKLAMACJA PRODUKTU 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu…………………………………………….….………. 

produkt  ………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………… jest wadliwy. 

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………..…… 

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

Wada została stwierdzona w dniu……………………………………………………………………………………… 

Z uwagi na powyższe, żądam: 

   wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 

   nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 

   obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł 

(art. 560 § 1 kc), 

   odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc). 

 

Wskazuję następujący numer rachunku bankowego do zwrotu środków:…………………………………………, 

którego posiadaczem jest ………………………………………………………………………………………………. 



Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony produkt(y), a tym samym zawarta umowa sprzedaży są 

bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z art. 38a Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

8. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

9. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

10. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

11. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

12. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

13. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

14. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

 

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

(podpis Klienta)  

  



Wzór formularza wypowiedzenia umowy w przypadku Konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 

                                                                                                                                                                                 (miejscowość)                                            (data) 

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

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

(dane Klienta) 

 

 

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY  

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 

ze zm.) wypowiadam umowę nr ... zawartą dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

…………………………………………… z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.  

Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………………………….…..* 

 

 

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

(podpis Klienta) 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

  



Wzór formularza wypowiedzenia umowy  

w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta 

 

..................................................... ………………………, dnia …………………….. 
             (imię i nazwisko/firma)                                                                                                                    (miejscowość)                                            (data) 

 

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

                    (adres firmy)                                                                        

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

                     (numer NIP)                                                                        

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

               (dane kontaktowe)                                                                        

 

Marta Hendzel 

Pracownia z Oknem na Świat 

Edukacja i Rozwój 

ul. Bruna 18 m.12 

02-594 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287 

ze zm.) wypowiadam umowę nr ... zawartą dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

…………………………………………… z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.  

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………………..* 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony produkt(y), a tym samym zawarta umowa sprzedaży są 

bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z art. 38a Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

15. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 



16. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

17. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

18. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

19. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

20. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

21. PKD nr …………………………… opis: …………………………………………………………………… 

 

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

(podpis Klienta) 

* - niepotrzebne skreślić 
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