
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
 
Nr zamówienia /nr faktury: ………………………………………………………………………………… 
 
Dane konsumenta: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..… 
 
Ulica, nr domu/nr mieszkania: …………………………………………………………………………..… 
 
Kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………………………….….…..… 
 
Zwracam się z prośbą o zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Książeczki 
Żeglarskiej PZŻ na rachunek bankowy numer: …………………………………………………………..... 
Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Książeczki 
Żeglarskiej PZŻ w liczbie sztuk ……………. 
   
Zwracany towar w komplecie należy wysyłać na poniższy adres: 
Polski Związek Żeglarski, al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. 
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu zostanie wystawiona faktura 
korygująca i odesłana na adres konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy 
o podpisanie kopii i odesłanie na powyższy adres. 
 
 
 

……………………………………….. 
Data i podpis konsumenta 

 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. „Konsument, który zawarł 
umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej 
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 
art. 34 ust. 2 i art. 35.”. 
Zasady zwrotu produktu: 
1) w celu zwrotu towaru należy przed upływem 14 dni przesłać informację o tym fakcie drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sklep@pya.org.pl lub drogą listowną na adres siedziby PZŻ 
z załączonym skanem wypełnionego formularza (załącznik), formularz ten można dołączyć 
również do zwracanego towaru. 

2) towar należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby PZŻ, czas na odesłanie towaru 
wynosi 14 dni od daty poinformowania PZŻ o odstąpieniu od umowy, koszt wysyłki ponosi 
kupujący, 

3) zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu (faktura, potwierdzenie zakupu), 
w paczce należy zamieścić też informację o swoich danych, w szczególności numer konta 
bankowego, 

4) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania rzeczy zgodnie z art. 34. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 
2014 r. chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od 
umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9, 

5) zwrot za towar oraz przesyłkę pierwotną zostanie zrealizowany na wskazany rachunek 
bankowy w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, jednak nie wcześniej, niż 
PZŻ otrzyma zwracany towar. 
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