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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE WYDZIAŁ OCHRONY KONSUMENTÓW 
DEPARTAMENTU STANU NOWY JORK ZWRÓCIŁ KONSUMENTOM PRAWIE 2,4 

MLN USD W 2022 ROKU  
  
Wydział Ochrony Konsumentów pomógł prawie 20 000 mieszkańców stanu Nowy 

Jork w sprawach skarg konsumenckich w 2022 r.  
  

Inaugurując Krajowy Tydzień Ochrony Konsumentów, Wydział Ochrony 
Konsumentów przekazuje informacje na temat pięciu głównych kategorii skarg 

konsumenckich otrzymanych w 2022 roku oraz wskazówkami dotyczącymi 
ochrony konsumentów  

  
  
Rozpoczynając Krajowy Tydzień Ochrony Konsumentów (National Consumer 
Protection Week), gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że w 2022 r. Wydział 
Ochrony Konsumentów Departamentu Stanu Nowy Jork (Division of Consumer 
Protection, DCP) pomógł 19 752 mieszkańcom stanu Nowy Jork w różnych sprawach 
związanych z ochroną konsumentów w 2022 roku, dzięki czemu do portfeli obywateli 
wróciła rekordowa kwota 2,4 mln USD. Krajowy Tydzień Ochrony Konsumentów jest 
obchodzony w pierwszym pełnym tygodniu marca każdego roku i jego celem jest 
pomoc osobom fizycznym w zrozumieniu ich praw jako konsumentów i udostępnienie 
zasobów, które mogą pomóc w ich ochronie. W tym roku Krajowy Tydzień Ochrony 
Konsumentów przypada na dni od 5 do 11 marca, a Wydział Ochrony Konsumentów 
przekazuje informacje na temat pięciu najważniejszych kategorii skarg konsumenckich 
otrzymanych w 2022 roku oraz udziela wskazówek dotyczących edukacji, informowania 
i ochrony konsumentów w tych tematach.  
  
„Moja administracja intensywnie pracowała, aby zwrócić konsumentom miliony USD, 
które nieuczciwe firmy bezprawnie wyjęły z kieszeni ciężko pracujących mieszkańców 
stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki dostępnym wskazówkom i 
narzędziom pozwalającym zachować bezpieczeństwo w tej szybko zmieniającej się 
gospodarce, będziemy nadal chronić konsumentów, zapewniać mieszkańcom stanu 
Nowy Jork informacje o ich prawach i pociągać do odpowiedzialności nieuczciwe firmy”.  
  
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „W ciągu ostatniego roku nasz 
Wydział Ochrony Konsumentów niestrudzenie pracował, aby pomóc tysiącom 
mieszkańców stanu Nowy Jork odzyskać ich ciężko zarobione pieniądze od 



pozbawionych skrupułów firm. Będziemy kontynuować tę ważną pracę, aby zapewnić, 
że konsumenci są informowani o swoich prawach i mają narzędzia, których potrzebują, 
aby chronić siebie i swoje rodziny przed oszustwem”.  
  
Pięć głównych kategorii skarg konsumenckich otrzymanych przez Wydział 
Ochrony Konsumentów w 2022 r. oraz wskazówki dotyczące ochrony 
konsumentów:  
  
Zamówienia/dostawy: Reklamacje dotyczące zamówień i dostaw zakupionych 
towarów, w tym brakujących produktów, nieprawidłowo otrzymanych produktów, 
opóźnień w dostawie lub towarów, które nigdy nie zostały wysłane.  

  
Na przykład konsument z hrabstwa Westchester zamówił meble do 
sypialni u dużego sprzedawcy w Brooklynie. W momencie sprzedaży 
termin wysyłki był zaplanowany na 3 lutego, ale później został przesunięty 
na 3 kwietnia. Po otrzymaniu informacji o nowym terminie dostawy 
konsument skontaktował się ze sklepem meblowym, aby anulować 
zamówienie, jednak powiedziano mu, że poniesie 15% opłaty za zwrot 
towaru. Konsument złożył skargę do Wydziału Ochrony Konsumentów, 
który był w stanie doprowadzić do tego, że klient otrzymał pełny zwrot 
wpłaconych pieniędzy.  

  
Wskazówki dla konsumentów:  

- Pamiętaj, aby podczas zakupów w Internecie zawsze korzystać z 
zaufanych witryn. Konsumenci powinni dokonywać zakupów na 
znanych im stronach internetowych i zachować ostrożność przy 
zakupach na stronach nieznanych lub takich, które sprzedają produkty 
osób trzecich.  
- Dowiedz się więcej o federalnych przepisach handlowych 
dotyczących zamówień składanych drogą pocztową, przez Internet lub 
telefonicznie z 1975 r. (Federal Mail, Internet, or Telephone Order 
Merchandise Rule), które zasadniczo nakładają na sprzedawców 
detalicznych obowiązek dostarczenia produktów zamówionych pocztą, 
telefonicznie lub przez Internet w ciągu 30 dni, chyba że w momencie 
zakupu określono inaczej. Konsument powinien zostać powiadomiony 
w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia. Jeśli sprzedający nie 
może skontaktować się z klientem w celu uzyskania jego zgody na 
opóźnienie, musi bezzwłocznie zwrócić mu całość pieniędzy 
zapłaconych za niewysłany towar.  
- Zachowaj ostrożność podczas zakupów za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Handel w mediach społecznościowych zyskuje na 
popularności wśród kupujących, a według ekspertów rośnie trzy razy 
szybciej niż bardziej tradycyjne kanały e-commerce. Ponieważ coraz 
więcej konsumentów przegląda media społecznościowe i robi zakupy 
bezpośrednio lub za pośrednictwem linków znalezionych na 
platformach tych mediów, apelujemy do konsumentów, aby zwracali 
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uwagę na podszywających się pod marki i fałszywych sprzedawców z 
fałszywymi opiniami konsumentów. Zbadaj i zweryfikuj sprzedawców, 
aby uniknąć składania zamówień na stronach z kopiowanymi 
produktami, które nigdy do Ciebie nie dotrą.  
- Śledź swoje przesyłki. Sprawdź informacje dotyczące śledzenia 
przesyłki i niezwłocznie zgłoś wszelkie problemy sprzedawcy i firmie 
przewozowej.  
- Konsumenci powinni być świadomi, że niechciana wiadomość 
tekstowa lub e-mail o nieznanej przesyłce lub dostawie może być 
oznaką oszustwa związanego ze śledzeniem i doręczaniem paczek i 
powinni zachować ostrożność w przypadku otrzymania takiej 
wiadomości.  

  
Zwroty kosztów/polityka sklepu: Reklamacje dotyczące zwrotów i zasad 
obowiązujących w sklepie, w tym zasad dotyczących zwrotów, opłat za zwrot produktów 
oraz zwrotów za towary uszkodzone.  

  
Na przykład klientka z hrabstwa Bronks zakupiła naczynia kuchenne od 
bezpośredniego sprzedawcy. Otrzymała naczynia cztery dni później i 
zdecydowała, że nie były one jednak warte swojej ceny. Konsumentka 
skontaktowała się z firmą produkującą naczynia kuchenne i została 
poinformowana, że zgodnie z zasadami dotyczącymi okresu możliwości 
odstąpienia od umowy (tzw. „cooling off rule”) ma tylko trzy dni od daty 
zakupu na zwrot towaru. Konsumentka zauważyła jednak, że na stronie 
internetowej firmy reklamowana jest polityka zwrotu wynosząca dziesięć 
dni od otrzymania przez konsumenta towaru. Klientka odesłał wszystko do 
firmy trzy dni po otrzymaniu, jednak firma odmówiła zwrotu pieniędzy. 
Wydział Ochrony Konsumentów skontaktował się z firmą w imieniu 
konsumentki i uzyskał dla niej pełny zwrot środków w wysokości 2000 
USD.  

  
Wskazówki dla konsumentów:  

- Poznaj swoje prawa. W stanie Nowy Jork sklepy muszą wyraźnie 
podawać swoje zasady dotyczące zwrotu pieniędzy. Jeśli nie 
określono zasad zwrotu pieniędzy, konsumenci mają 30 dni od daty 
zakupu na otrzymanie pełnego zwrotu pieniędzy lub kredytu (według 
uznania konsumenta). Należy przedstawić paragon lub inne 
potwierdzenie dostarczone przez sprzedawcę, z którego wynika, że od 
daty zakupu nie upłynęło 30 dni, a towar nie był używany ani 
uszkodzony.  
- Zapytaj o zasady zwrotu pieniędzy. Przed dokonaniem zakupu 
drogiego produktu poproś sklep o informacje na temat wszelkich 
warunków i kosztów, takich jak opłaty za zwrot towaru.  
- Zachowaj wszystkie rachunki za zakupy, aby ułatwić zwrot pieniędzy.  

  



Towary/produkty: Skargi związane z towarami lub produktami, które nie spełniły 
oczekiwań konsumentów.  

  
Na przykład konsument w hrabstwie Nassau zakupił nową kuchenkę 
elektryczną w sklepie z urządzeniami AGD. Bezpośrednio po 
zainstalowaniu urządzenia, w trakcie gotowania kuchenka kilkukrotnie 
wyłączała się. Konsument skontaktował się ze sprzedawcą, który odesłał 
go do producenta. Po licznych rozmowach telefonicznych i próbach 
rozwiązania problemu z producentem, konsument skontaktował się z 
Wydziałem Ochrony Konsumentów. Po skontaktowaniu się z producentem 
Wydział Ochrony Konsumentów zapewnił konsumentowi pełny zwrot 
pieniędzy w wysokości 7303 USD i odebranie urządzenia.  
  
Wskazówki dla konsumentów:  

- Aby uniknąć oszustw, kupuj na zaufanych stronach. Należy pamiętać, 
że jeśli strona internetowa prowadzi do strony innej firmy w celu 
zamówienia towaru, pierwsza strona nie ponosi odpowiedzialności za 
zamówienia złożone na stronie innej firmy. Przed złożeniem 
zamówienia w nowej witrynie internetowej zawsze przeczytaj 
zweryfikowane opinie klientów.  
- Zawsze czytaj specyfikacje produktów, aby mieć pewność odnośnie 
zamawianego produktu. Upewnij się, że produkt przedstawiony na 
zdjęciu jest tym, który spodziewasz się otrzymać.  
- Robiąc zakupy dla dzieci, sprawdź, czy produkty są dostosowane do 
ich wieku – producenci są zobowiązani do umieszczania takich 
informacji na opakowaniach. Amerykańska Komisja ds. 
Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (U.S. Consumer Product 
Safety Commission, CPSC) regularnie informuje konsumentów o 
produktach wycofywanych z rynku, co stanowi bezcenną pomoc, która 
ułatwia bezpieczne robienie zakupów.  
- Zapoznaj się z zasadami zwrotu towarów obowiązującymi w sklepie i 
zachowaj paragony, aby ułatwić sobie dokonywanie zwrotów.  

  
Remonty domów: Skargi związane z remontami domów, usługami remontowymi i 
wykonawcami.  

  
Na przykład konsument z hrabstwa Niagara wynajął działającą na 
zasadzie franczyzy firmę malarską do naprawy dziur w kilku ścianach i 
przemalowania wnętrza swojego domu. Wykonana praca była objęta 
gwarancją, więc kiedy część taśmy użytej do załatania dziur zaczęła się 
odklejać, konsument próbował skontaktować się z firmą w celu dokonania 
naprawy. Niestety, w międzyczasie firma zakończyła działalność. 
Konsument próbował wielokrotnie skontaktować się z firmą, która była 
franczyzodawcą, ale nie otrzymał odpowiedzi. Wydział Ochrony 
Konsumentów skontaktował się z tą firmą w imieniu konsumenta i 
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zorganizował usunięcie usterek w ramach gwarancji i bez kosztów dla 
konsumenta.  
  
Wskazówki dla konsumentów:  

- Uzyskaj co najmniej trzy wyceny od renomowanych, ubezpieczonych 
wykonawców, które zawierają listę materiałów, cenę i wykaz usług, 
które mają zostać zrealizowane.  
- Poproś wykonawcę o referencje i sprawdź je. Sprawdź wykonawcę w 
bazie danych wywiadowni gospodarczej Better Business Bureau i na 
innych stronach internetowych i porozmawiaj z lokalnymi dostawcami i 
przyjaciółmi, aby zobaczyć, czy mają informacje, które mogą być 
pomocne. Jeśli mieszkasz w Nowym Jorku, hrabstwach Westchester, 
Nassau, Suffolk, Orange, Putnam lub Rockland, sprawdź w lokalnym 
biurze ds. konsumentów. Jeśli mieszkasz w innym hrabstwie, sprawdź 
w swojej gminie, czy prowadzony jest rejestr licencjonowanych firm 
remontowych.  
- Jeśli cena kontraktu wynosi więcej niż 500 USD, prawo stanu Nowy 
Jork wymaga pisemnej umowy, która zawiera informacje kontaktowe 
wykonawcy (w tym numer telefonu), cenę, harmonogram płatności, 
daty rozpoczęcia i zakończenia oraz dokładny opis pracy, która ma być 
wykonana.  
- Negocjuj harmonogram płatności powiązany z ukończeniem 
określonych etapów pracy. Nigdy nie płać pełnej ceny z góry i postaraj 
się ograniczyć kwotę wszelkich przedpłat dokonywanych przed 
rozpoczęciem pracy.  
- Sprawdź, czy zostały Ci przekazane i czy posiadasz kopie wszystkich 
gwarancji, również tych dotyczących użytych materiałów.  
- Poznaj swoje prawa. Konsumenci mają trzy dni na odstąpienie od 
podpisanej umowy na remont domu. Odstąpienie takie musi mieć 
formę pisemną.  

  
Karty kredytowe: Reklamacje związane z błędnymi opłatami, rozliczeniami, 
korzyściami z karty oraz nielegalnymi dopłatami.  

  
Na przykład konsumentka z hrabstwa Cayuga kupiła wycieczkę za 
pomocą karty kredytowej, która obejmowała kilka świadczeń i usług 
związanych z podróżą, takich jak ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki. 
Cztery dni przed planowaną podróżą mąż konsumentki doznał nagłego 
wypadku, który kwalifikował się do odwołania wycieczki. Konsumentka 
złożyła reklamację u operatora karty kredytowej, przedłożyła wymaganą 
dokumentację uzupełniającą, a następnie przez kolejne cztery miesiące 
wielokrotnie kontaktowała się z nim w celu uzyskania informacji 
zwrotnych. Wielokrotnie obiecywano jej, że pracownik analizujący 
roszczenie skontaktuje się z nią, ale nigdy to nie nastąpiło. Po złożeniu 
przez konsumentkę skargi Wydział Ochrony Konsumentów skontaktował 



się z firmą obsługującą kartę kredytową i doprowadził do pełnego zwrotu 
pieniędzy w wysokości ponad 15 000 USD.  

  
Wskazówki dla konsumentów:  

- Dokładnie sprawdzaj swoje rachunki. Przeanalizuj wszystkie opłaty i 
upewnij się, że dotyczą one zamawianych przez Ciebie i 
dostarczanych usług.  
- Miej świadomość opłat za automatyczne przedłużanie umów. W 
stanie Nowy Jork nielegalne jest dalsze pobieranie opłat za usługi 
internetowe bez zaoferowania odbiorcy możliwości łatwego 
anulowania usługi przez Internet.  
- Zawsze czytaj to, co jest napisane drobnym drukiem. Pamiętaj, aby 
zapoznać się z warunkami świadczenia usługi i zadbaj o to, aby 
dobrze zrozumieć jej postanowienia.  

  
Senator Stanu, Kevin Thomas, powiedział: „W trakcie Krajowego Tygodnia Ochrony 
Konsumentów jestem dumny z pracy, jaką wykonujemy, aby zadbać o to, by 
konsumenci w stanie Nowy Jork mieli odpowiednią wiedzę i byli bezpieczni. Jestem 
wdzięczny za przywództwo gubernator Hochul i zespołu Departamentu Stanu za to, że 
w 2022 roku zwrócili konsumentom imponującą kwotę 2,4 mln USD”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Nily Rozic, powiedziała: „Od zawyżania cen po oszustwa i 
kradzieże tożsamości – konsumenci w stanie Nowy Jork są stale narażeni na ryzyko 
stania się ofiarą oszustwa. Ciężko pracujemy walcząc o konsumentów i jestem 
wdzięczna za współpracę z gubernator Hochul, aby zapewnić mieszkańcom stanu 
Nowy Jork niezbędną ochronę i pomoc”.  
  
Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission, FTC) organizuje podczas 
Krajowego Tygodnia Ochrony Konsumentów kilka wydarzeń publicznych, które promują 
wiedzę na temat ochrony konsumentów. Udział we wszystkich wydarzeniach jest 
bezpłatny, a ich wykaz można znaleźć tutaj.  
  
Informacje na temat Wydziału Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork  
Zadaniem Wydziału Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork jest pomoc, ochrona, 
edukacja i reprezentowanie konsumentów w ciągle zmieniającej się gospodarce. 
Wydział Ochrony Konsumentów usilnie stara się pomagać osobom poszkodowanym na 
rynku poprzez mediacje w sprawach skarg, edukację społeczeństwa w zakresie 
oszustw rynkowych oraz reprezentowanie interesów konsumentów przed organami 
ustawodawczymi i regulacyjnymi.  
  
Wydział Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork (Division of Consumer Protection, 
DCP) zajmuje się edukacją, pomocą i dbaniem o interesy konsumentów na terenie 
stanu. Konsumenci mogą złożyć skargę do Wydziału Ochrony Konsumentów pod 
adresem https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint.  
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Więcej informacji na temat ochrony konsumentów można uzyskać pod numerem infolinii 
DCP 800-697-1220, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30, lub na stronie 
internetowej www.dos.ny.gov/consumer-protection. Aby regularnie otrzymywać 
wskazówki dotyczące ochrony konsumentów i informacje o wycofaniu produktów z 
rynku, zapraszamy do śledzenia komunikatów Wydziału Ochrony Konsumentów na 
Twitterze pod adresem @NYSConsumer lub na Facebooku pod adresem 
www.facebook.com/nysconsumer. Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać ostrzeżenia 
konsumenckie bezpośrednio na swój adres e-mail lub telefon.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dos.ny.gov%2Fconsumer-protection&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=xuachSOilX63NGQuCljA55hZNnEHBQha%2FsIcpymiDBs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysconsumer&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=rTZfmrNP2iHBccMo43kbl8fFKyWatE%2B68K9RGs8Mm0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FNYSDOS%2Fsubscriber%2Fnew&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=E2LJNQ08dnNB%2B%2BF%2BDmdXSSZckFzSBFmt9mzmvEs2JA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=6GXHlCEVec2kfUEpVPpLaP0hTx9c0qYHjIsz1JSERRo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

