
TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2020 
23-29 MARCA 2020 ROKU 

Świetlica Wiejska w Jurkowicach 

po raz pierwszy bierze  udział w ogólnoeuropejskiej kampanii 

,,Tydzień z Internetem’’, mającej na celu rozwijanie kompetencji 

cyfrowych oraz informacyjnych dzieci, dorosłych i seniorów. 

Niestety w ostatnich dniach znaleźliśmy się wszyscy w bardzo 

szczególnej, dynamicznie zmieniającej się z dnia na dzień sytuacji. 

Z powodu epidemii i wynikających z niej zagrożeń nie mogę się 

z Wami spotkać w świetlicy w Jurkowicach.



Tegoroczna  edycja odbywa się pod hasłem 

„e-mocni przez całe życie”
W czasie panującej epidemii na całym świecie rośnie zainteresowanie 

zakupami internetowymi.

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom przygotowałam krótki 

przewodnik, dla wszystkich, którzy chcą bezpiecznie kupować w sieci.

PT.: „BeZPiecZNy e-KONSUMeNT” 



ZAKUPY W SIECI 

W ostatnich latach zakupy w sieci stały się bardzo popularne. 

Głównymi powodami są : 

• Niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach

• Możliwość dokonywania zakupów bez wychodzenia z domu.



ZASADY KUPOWANIA PRZEZ INTERNET

• Sprawdź wiarygodność sprzedawcy (np. poszukaj o nim opinii, sprawdź, 

czy na stronie internetowej znajdują się jego dane kontaktowe) 

• Przeczytaj uważnie regulamin sklepu

• Warunki zakupu i dostawy oraz ewentualnego zwrotu towaru 

• Podawaj dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne 

• W trakcie transakcji upewnij się, że masz bezpieczne połączenie 

(skrót https, znajdujący się na początku adresu WWW oraz 

pojawiający się w niektórych przeglądarkach symbol kłódki) 

• Zachowaj wszelką korespondencję ze sprzedawcą



PRAWA E-KONSUMENTA

Osoba dokonująca zakupów na odległość ma większe prawa niż osoba 

kupująca w tradycyjnych sklepach : 

• może zrezygnować z zakupu towaru lub usługi bez podania przyczyny 

do 10 dni od wydania towaru lub zamówionej usługi ( niekiedy termin 

wynosi 3 miesiące) 

• sprzedawca musi oddać pieniądze z tytułu zwrotu towaru lub usługi 

w ciągu 14 dni.



ZASADY E-KUPNA

• Prowadzenie legalnej działalności oraz prezentowanie wszystkich 

ważnych informacji nie oznacza automatycznie rzetelnej obsługi klienta, 

terminowości dostawy i wysokiej jakości sprzedawanych produktów. 

Dlatego bardzo wiele na temat faktycznego funkcjonowania sklepu mogą 

powiedzieć opinie znajdujące się w katalogach sklepów. Dobrym 

źródłem opinii są także porównywarki cen. Lektura komentarzy klientów 

jest również dobrą metodą rozpoznawania fałszywych sklepów.



NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY I 
PORÓWNYWARKI CEN

KATALOGI SKLEPÓW:                          PORÓWNYWARKI CEN:

- dedo - ceneo

- shop zone - nokaut.pl

- prego.pl                                                         - skąpiec.pl

- sklepy24.pl                                                    - okazje.info.pl

- opineo.pl                                                        - tanio.pl



CZY ZAKUPY INTERNETOWE SĄ BEZPIECZNE?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, czy zakupy internetowe są 

obecnie bezpieczne. 

Są bezpieczne dla świadomych użytkowników rozumiejących 

zagrożenia, chroniących swoje dane i korzystających z zaufanych 

sklepów. 

Jednak w przypadku użytkowników niedoświadczonych i nieostrożnych 

kupowanie za pośrednictwem internetu może skończyć się bardzo 

poważnymi stratami finansowymi.



OCHRONA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH

• Klienci sklepów internetowych są chronieni m.in. przez UOKiK              

( urząd ochrony konkurencji i konsumentów), czy organizacje 

pozarządowe, które zapewniają np. dostęp do bezpłatnych porad 

prawnych. 

• Składając skargę czy zawiadomienie, konsumenci mogą w większości 

przypadków liczyć na terminowe i profesjonalne rozpatrzenie sprawy. 

Dostępność rzeczników konsumentów zwiększyła się dzięki możliwości 

składania wniosków o pomoc prawną przez telefon i e-mail. Wnioski 

możemy składać, również za pośrednictwem strony internetowej :

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php



Bądźcie „e-Mocni przez całe życie”

również podczas zakupów internetowych

Do zobaczenia w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach-

Magda


