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Szeroko rozumiany proces zarządzania reklamacjami produktów konsumpcyjnych nie jest łatwym zadaniem. 
Niemniej jednak jest to niezwykle ważny element budowania wizerunku firmy, producenta czy sieci handlowej, 
ale też umiejętnego zarządzania relacjami z szeroko rozumianym klientem. Kluczem do sukcesu w utrzymaniu 
klienta i powodowania w nim poczucia zadowolenia czy nawet lojalności wobec marki czy firmy, jest właśnie sposób 
przyjęcia oraz rozpatrzenia jakiejkolwiek wpływającej do nas informacji reklamacyjnej.

W jaki sposób można zatem usprawnić proces reklamacji i sprawić, że stanie się on wyznacznikiem wysokiej 
jakości obsługi klienta? W jakie narzędzia powinniśmy wyposażyć naszych pracowników, by mogli w każdej, 
nawet najtrudniejszej sytuacji przyjąć i rozpatrzeć reklamację, tak aby zadowolić klienta? Jakie są najnowsze 
obostrzenia prawne związane z zarządzaniem reklamacjami? 

Przyjdź i poznaj odpowiedzi na te, i inne pytania związane z reklamacjami produktów konsumpcyjnych. Poznaj 
najnowsze zmiany prawne, dowiedz się jak przygotować siebie i pracowników do potencjalnych reklamacji i przekonaj 
się, że efektywne rozpatrzenie reklamacji to podstawa dobrych i efektywnych relacji z Twoim klientem.

Warsztat skierowany jest do:
 
 sieci handlowych  sklepów sieciowych  sklepów franczyzowych  producentów produktów użytkowych

Kto powinien wziąć udział:
 
 pracownicy i kierownictwo działów: reklamacji, jakości oraz serwisu  osoby pracujące w Biurze Obsługi Klienta oraz 
w Contact Center  rzecznicy klienta i rzecznicy konsumenta  osoby odpowiedzialne za komunikację z klientem  
wszyscy, którzy chcą doskonalić zagadnienia z zakresu obsługi reklamacji oraz obsługi klienta

W warsztacie m.in.:
• Najnowsze zmiany prawne dotyczące rozpatrywania 

reklamacji,

• Rewolucja w sposobie komunikacji z klientem- co 
możemy zmienić w naszych działaniach,

• Reklamacje jako element polityki marketingowej 
i obsługi klienta,

• Techniki pomiaru efektywności systemu 
reklamacyjnego,

• Rola Customer Experiance Management i Customer 
Care w procesie obsługi i przeciwdziałania 
reklamacji,

• Reklamacje w social mediach- jak dowiedzieć się 
o niezadowolonym kliencie, zanim postanowi się do 
nas zgłosić z reklamacją,

• Trudne reklamacje jako sposób pozyskiwania 
stałych i lojalnych klientów- praktyczne sposoby 
i możliwe techniki.

Magdalena Marczak – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
m.marczak@pb.pl, konferencje.pb.pl

KONTAKT

• „Puls Biznesu” wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. 
należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny dziennik na 
polskim rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. „Puls Biznesu” stara się 
być źródłem właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem biznesu 
i przedsiębiorczości. „Puls Biznesu” jest również organizatorem licznych 
konferencji dla środowiska biznesowego. Umożliwiając polskim biznesmenom 
spotkania ze światowymi autorytetami, wydawca nie zapomina o promocji 
rodzimych firm. Dla nich organizuje rankingi i plebiscyty – Gazele Biznesu, Filary 
Polskiej Gospodarki czy Giełdowa Spółka Roku.

• „Puls Biznesu” jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego łączącego od 
ponad 200 lat wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.

ORGANIZATOR

Wszystkie treści zawarte w programie warsztatu stanowią własność Bonnier Business 
Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi 
inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business 
Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów 
umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych 
materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej 
pisemnej zgody Bonnier Business Polska.



9:00  Rejestracja, poranna kawa 

9:30  Rozpoczęcie warsztatów 

ASPEKT PRAWNY REKLAMACJI – ZMIANY PRZEPISÓW

9:40  Zmiany prawne w systemie ochrony praw konsumenta 
i rola UOKIKu

 ¨ Nowa ustawa o prawach konsumenta –omówienie 
najnowszych zmian w zakresie,

 ¨ Prawa konsumenta i ich wpływ na procesy 
reklamacyjne,

 ¨ Zakres regulacji nowej ustawy,
 ¨ Zadania i kompetencje UOKiK w zakresie ochrony 

praw konsumentów,
 ¨ Nowość ODR – Online Dispute Resolution - 

Internetowa platforma do alternatywnego 
rozstrzygania sporów między klientami 
a sprzedawcami z różnych krajów bez 
pośrednictwa sądów- omówienie 

 Iwona Szczepańska, Radca Prawny, założycielka IMS 
Consulting 

11:10  Przerwa na kawę 

11:30  Ustawa o prawach konsumenta, czyli jak w praktyce 
poradzić sobie z dwoma równolegle funkcjonującymi 
przepisami?

 ¨  „Podwójne” obowiązki sprzedawcy w ciągu 2 lat 
od wejścia ustawy; - omówienie różnych reżimów 
postępowania reklamacyjnego wobec towarów 
sprzedanych przed i po wejściu w życie ustawy;
• Reklamacja towaru zakupionego przed 

wejściem w życie ustawy;
 - ćwiczenia praktyczne – omówienie 

najczęściej występujących błędów
 - różne reżimy reklamacyjne ; sprzedaż 

konsumencka B2C, sprzedaż B2B regulowana 
w   kodeksie cywilnym ( rękojmia)

 - pojęcie konsumenta i sprzedaży 
konsumenckiej

 - zakup „na firmę” B2B
 - praktyczne znaczenie rozróżnienia sprzedaży 

B2B i B2C ( różne sekwencje uprawnień, różne  
definicje, inny czas na złożenie reklamacji )

 - jak dochodzić roszczeń regresowych wobec 
dostawcy reklamowanego towaru

 - właściwe formularze reklamacyjne
 - kiedy gwarancja, kiedy rękojmia a kiedy 

niezgodność?

• Reklamacja towaru zakupionego po wejściu 
w życie ustawy
 - nowa definicja konsumenta
 - nowa definicja wady
 - ujednolicenie odpowiedzialności sprzedawcy 

z tytułu rękojmi
 - jak ma wygląda sprzedaż B2C i B2B wg 

nowych zasad
 - obowiązki informacyjne przedsiębiorcy 

zawierającego umowę z konsumentem
 - dochodzenie regresu (roszczenia powstające 

z chwilą zaspokojenia konsumenta) , nowe  
domniemanie.

 - zakres odpowiedzialności sprzedawcy 
i gwaranta, wzajemne relację pomiędzy 
ochroną z ustawy a  z umowy gwarancyjnej.

 ¨ Gwarancja czyli odpowiedzialność umowna – 
omówienie,

 ¨ Omówienie różnych dowodów zakupu,
 ¨ Właściwe formularze reklamacyjne w okresie 

pierwszych 2 lat od wejścia ustawy 
 Iwona Szczepańska, Radca Prawny, założycielka IMS 

Consulting 

13:00  Przerwa na lunch 

13:40  Aspekty prawne komunikowania się z klientami
 ¨ Komunikacja elektroniczna z klientem, czyli nowe 

zasady zbliżające do klienta! 
 ¨ Co, gdzie i kiedy komunikować, żeby było 

efektywnie i zgodnie z prawem.
 Maciej Schab, Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel 

firmy doradczej Factotum 

JAK PRZEKUĆ REKLAMACJE W ZYSK

14:10  Reklamacje jako element polityki marketingowej 
i obsługi klienta 

 ¨ Reklamacja a rywalizacja rynkowa 
 ¨ Wpływ sposobu załatwiania reklamacji na 

wizerunek organizacji 
 ¨ Typowe błędy w załatwianiu reklamacji 
 ¨ Proces załatwiania reklamacji jako element 

komunikacji zewnętrznej 
 ¨ Kluczowe elementy procesu reklamacji 

w kontekście polityki marketingowej 
 ¨ Praktyczne ćwiczenia

 Maciej Schab, Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel 
firmy doradczej Factotum 

15:45  Zakończenie pierwszego dnia warsztatów 

Program warsztatu – 10 czerwca 2014 r.



9:00  Rejestracja, poranna kawa 

9:30  Efektywna obsługa reklamacji i pomiar efektywności 
systemu obsługi reklamacji

 ¨ Organizacja procesu reklamacji 
w przedsiębiorstwie 

 ¨ Najczęstsze problemy w obsłudze reklamacji 
 ¨ Usprawnianie procesu obsługi reklamacji 
 ¨ Załatwianie reklamacji składanych przez trudnych 

klientów 
 ¨ Skuteczne mierniki efektywności systemu obsługi 

reklamacji
• jak określić właściwe kryteria pomiaru
• monitoring procesu reklamacji 
• określanie dopuszczalnej skali liczbowej 

reklamacji
• analiza przykładowych rozwiązań 

organizacyjnych w zakresie obsługi reklamacji
 Maciej Schab, Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel 

firmy doradczej Factotum 

11:00  Przerwa na kawę 

11:15  Customer Experiance Management i Customer Care 
w praktyce – Reklamacje jako plus dla firmy

 CASE STUDY Tchibo
 ¨ Reklamacja – dobra czy zła nowina?
 ¨ Klient nasz Pan czyli „trudne przypadki”
 ¨ Social Media sprzymierzeńcem firmy
 ¨ Rozwiązanie reklamacji a lojalność i satysfakcja 

Klienta
 ¨ Budowanie pozytywnego Customer Experience 

w trakcie procesu reklamacyjnego
 Joanna Dors, Customer Experience Manager, Tchibo 

Warszawa Sp. z o.o.

12:15  Przerwa na lunch 

REKLAMACJE TRUDNE I ICH POTENCJAŁ 

13:00  Trudne reklamacje, czyli jak praktycznie poradzić sobie 

z niezadowolonym klientem? 

 CASE STUDIES

 ¨ Praktyczne różnice między zwrotem a reklamacją- 

edukacja pracowników i klientów

 ¨ Praktyki radzenia sobie z trudnym klientem

 ¨ Indywidualne podejście do każdego klienta, czyli 

jak podejmować AD HOC decyzje reklamacyjne

 Maciej Schab, Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel 

firmy doradczej Factotum

14:00  Trudne reklamacje, czyli jakie są technika radzenia 

sobie z trudnym klientem? Vol.2 

 CASE STUDIES

 ¨ Trudny klient-> zadowolony klient -> stały klient. 

Jak za pomocą efektywnej obsługi reklamacji 

pozyskać stałych/lojalnych klientów?

 ¨ Możliwe techniki radzenia sobie z trudnymi 

klientami

 Maciej Schab, Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel 

firmy doradczej Factotum 

15:30  Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Program warsztatu – 11 czerwca 2014 r.

Prelegenci
Joanna Dors – Customer Experience Manager, Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Doświadczony praktyk. Przez ponad 10 lat zdobywała doświadczenie 
pracując w obszarze obsługi klienta. W jednym z największych banków 
zarządzała działem call center, a następnie działem reklamacji. 
Brała udział w projektach nakierowanych na wzrost jakości obsługi 
klientów banku, jak również odpowiadała za optymalizację procesów 

obsługowych. Kolejne doświadczenia zdobyła pracując u jednego z wiodących 
dostawców energii, gdzie zarządzała customer contact center prowadzącym obsługę 
klientów, działania sprzedażowe i utrzymaniowe. Zaangażowana była również 
w projekt budowania pozytywnego Customer Experience klientów firmy. Obecnie 
w Tchibo odpowiada za optymalizację procesów obsługowych, posprzedażowych 
i budowanie pozytywnych doświadczeń klientów we wszystkich obszarach kontaktu 
z firmą.

Maciej Schab – Doradca, Trener Biznesowy, Właściciel firmy doradczej 
Factotum

Absolwent Nauk Politycznych i Prawa. W latach 2000-2004 prezes 
krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów a do 2012 r. wiceprezes. 
Posiada doświadczenie menedżerskie zdobyte w międzynarodowej 
korporacji. Doradca i trener z zakresu zarządzania i prawnych aspektów 

prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie compliance). Pracował także na 
stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym oraz marketingiem 
i PR. W latach 2002-2009 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie a później w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Pełnił funkcję doradcy 
Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji i rozwoju przedsiębiorczości.

Iwona Szczepańska – Radca Prawny, założycielka IMS Consulting

MBA radca prawny z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym 
w tym 11lat w wielkiej dystrybucji; m.in. przez 8 lat kierowała 
działem prawnym w Tesco , w latach 2000-2007 Wiceprezes POHiD 
( Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zrzeszającej największe 
sieci handlowe działające w Polsce) , kierowała pracami komitetu 

prawnego POHiD, zajmowała się min. relacjami dostawca-sieć -klient, specjalizując 
się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentantka polskiego handlu 
w europejskiej organizacji handlowców EuroCommerce w Brukseli. Autorka licznych 
artykułów w prasie ogólnopolskiej i branżowej ( min. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, 
Puls Biznesu, Magazyn Profit, Gazeta Bankowa, Handel Dzisiaj, Supermarket News 
,Wiadomości Handlowe) Prelegentka wielu konferencji branżowych w kraju i zagranicą. 
Założycielka firmy doradczej IMS Consulting świadczącej obsługę prawną i doradztwo 
gospodarcze dla firm z sektora handlu, produkcji i dystrybucji.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

pieczątka i podpis:

 � TAK, chcę wziąć udział w warsztacie Reklamacje produktów konsumpcyjnych 
termin:  10-11 czerwca 2014 r. 
cena: 2295 zł + 23% VAT

 � TAK, chcę otrzymać więcej informacji o warsztacie  
Reklamacje produktów konsumpcyjnych 
termin:  10-11 czerwca 2014 r.

 �NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym warsztacie, jednak proszę  
o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl

 Adres do korespondencji
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

 Tel.
+48 22 333 97 77  Faks

+48 22 333 97 78  konfere ncje.pb.pl
szkolenia@pb.pl

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie wynosi 
 2295 zł + 23% VAT 
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, 

przerwy kawowe, lunch. 
3. Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub 

pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie 
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier 
Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo 
wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu 
formularza zgłoszeniowego.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatu.

5. Wpłaty należy dokonać na konto:
 Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. 

Kijowska 1, 03-738 Warszawa 
Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce

 PL 54 2250 0001 0000 0040 0005 1253
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 

poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed 

rozpoczęciem warsztatu obciążymy Państwa opłatą 
administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 
21 dni przed rozpoczęciem warsztatu pobierane jest 
100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w 
warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztacie może wziąć 
udział inny pracownik firmy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie oraz do odwołania warsztatu.

Warunki uczestnictwa:

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika 
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warsza-
wie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał 
zakładowy: 2 000 000,00 PLN.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bon-
nier), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez 
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz 
informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Bonnier. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, 
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

1.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

2.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

3.  Firma: ...................................................................................................................................................................
 Ulica: ......................................................................................................................................................................
 Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .....................................................................................
 Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
 E-mail: ...................................................................................................................................................................

4.  Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
 Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................
 Siedziba: ................................................................................................................................................................
 Adres: ..........................................................................................................NIP:...................................................
 Osoba kontaktowa: ................................................................................................................................................
 Tel: .......................................................................... E-mail: ..................................................................................
 Fakturę pro-forma prześlemy do Państwa e-mailem

5.  Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: 
 Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ..........................................................................................................................................................
 Departament: ........................................................................................................................................................
 Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
 E-mail: ..................................................................................................................................................................

Warsztat

Reklamacje produktów 
konsumpcyjnych

10-11 czerwca2014 r., siedziba „Pulsu Biznesu”, Warszawa


