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Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie 
konsumenckim – wskazówki praktyczne

od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą musieli w szerszym niż dotych-
czas zakresie informować swych klientów o warunkach zawieranych umów. 
prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stro-
nach internetowych. klienci zyskali szersze niż dotychczas prawo do odstę-
powania od zawieranych z przedsiębiorcami umów. przedsiębiorcy doko-
nujący sprzedaży konsumenckiej (patrz ramka) już teraz powinni zapoznać 
się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta  
(dalej: ustawa). pozwoli im to na właściwe przygotowanie się i wprowadzenie 
koniecznych zmian w prowadzonej działalności, m.in. powinni oni zaktualizo-
wać posiadane regulaminy sprzedaży. w opracowaniu omawiamy, jakie nowe 
obowiązki będą mieli przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie ustawy.

EncyklopEdia księgowEgo

Sprzedaż konsumencka to sprzedaż rzeczy ruchomej – nowej bądź używanej – osobie fizycznej (konsumento-
wi), która nabywa ją od przedsiębiorcy (sprzedawcy) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospo-
darczą. Pojęcie to nie obejmuje zakupu mieszkania lub innej nieruchomości.
Przepisy ustawy stosuje się również do umów na odległość (zakup towaru przez Internet, z katalogu wysył-
kowego itp.) oraz umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład za pośrednictwem akwizy-
tora. Regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej odnoszą się również do zakupów w komisie oraz umów 
o dzieło, dotyczących rzeczy ruchomych (na przykład zamawiania mebli w zakładzie usługowym, który 
wykonuje je we własnym zakresie), a także umów dostawy.
patrz www.inforfk.pl – encyklopedia księgowego – hasło: sprzedaż konsumencka

Dobra znajomość przepisów jest przedsiębiorcom niezbędna, ponieważ postanowie-
nia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne (w ich 
miejsce stosuje się przepisy ustawy). Przy tym konsument nie może zrzec się praw przy-
znanych mu w ustawie (art. 7 ustawy). Tym samym przedsiębiorcy nie powinni umieszczać 
w umowach takiego zrzeczenia się praw. Ten zapis umowny będzie nieważny.

I. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy
Od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcom przybędzie sporo obowiązków informacyjnych. 

Szeroki katalog informacji, których należy udzielić konsumentowi, ma na celu ułatwienie 
mu podjęcia świadomej decyzji o zawarciu umowy. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że 
nie przy każdej umowie zawartej z konsumentem konieczne jest aż tak szerokie udzielanie 
informacji. O tym, kiedy nie trzeba stosować ustawy, piszemy w części V tego opracowania.

I.1. Jakich informacji udzielać klientom

Przedsiębiorca powinien udzielić swojemu klientowi informacji najpóźniej w chwili wyraże-
nia przez niego chęci zawarcia umowy. Oczywiście należy poinformować swoich klientów o:
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n  cechach towaru lub sposobie, w jaki wykonamy usługę,
n  naszych danych (o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i nume-

rze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, 
i numerze telefonu przedsiębiorstwa).
Przedsiębiorcy mogą informować konsumentów o warunkach zawieranej umowy, np. po-

przez rozszerzenie opisów zamieszczanych na paragonach (np. z drugiej strony paragonu) lub 
poprzez wręczanie kopii warunków umowy wraz z paragonem, dołączanie do towaru instrukcji.

Zakres pozostałych informacji, jakich należy udzielić, dokonując sprzedaży konsumen-
ckiej, i sposób ich udzielenia opisujemy w tabeli.

Tabela.	Zakres	obowiązku	informacyjnego	przedsiębiorcy	(art.	8	ustawy)

Przedsiębiorca	
informuje	konsumenta	o: Uwagi

1 2

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za 
świadczenie wraz z podatkami. Jeżeli 
rodzaj umowy nie pozwala na wcześ-
niejsze obliczenie ich wysokości 
– o sposobie, w jaki będą one oblicza-
ne, a także opłatach za dostarczenie 
towaru. W razie zawarcia umowy na 
czas nieoznaczony lub umowy obejmu-
jącej prenumeratę przedsiębiorca ma 
obowiązek podania łącznej ceny lub 
wynagrodzenia obejmującego wszyst-
kie płatności za okres rozliczeniowy, 
a także wszystkich kosztów, które kon-
sument jest zobowiązany ponieść

cena podawana konsumentowi zawsze musi być kwotą 
brutto. Sposób ustalania ceny może być określony spo-
dziewaną liczbą roboczogodzin, np. przy naprawie samo-
chodu, i stawką godzinową za dany rodzaj prac.

sposobie i terminie realizacji umowy 
oraz stosowanej przez przedsiębiorcę 
procedurze rozpatrywania reklamacji

opis sposobu spełnienia świadczenia musi być jedno-
znaczny. Termin może być określony konkretną datą lub 
liczbą dni począwszy od daty zawarcia umowy. Opis pro-
cedury rozpatrywania reklamacji może odnosić się do 
ustawowych rozwiązań.

prawnej odpowiedzialności przedsię-
biorcy za jakość świadczenia

wystarczające powinno być przywołanie w karcie gwa-
rancyjnej treści stosownych przepisów (np. ustawy lub 
Kodeksu cywilnego). 

treści usług posprzedażnych i gwa-
rancji

usługi posprzedażne, czyli np. transport pralki z wniesie-
niem/bez wniesienia/z limitem pięter. Warunki gwarancji 
muszą być zgodne z nowymi regulacjami Kodeksu cywil-
nego w tym zakresie (zobacz część VI tego opracowania).

czasie trwania umowy lub – gdy umo-
wa zawarta jest na czas nieoznaczony 
lub ma ulegać automatycznemu prze-
dłużeniu – o sposobie i warunkach wy-
powiedzenia umowy

umowa zawarta z konsumentami nie może dawać tylko 
przedsiębiorcy prawa wypowiedzenia umowy. Zawieranie 
umów o długim okresie trwania (w stosunku do przed-
miotu umowy) może zostać uznane za obejście przepi-
sów uprawniających konsumenta do rozwiązania umowy 
zawartej na czas nieokreślony.
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funkcjonalności treści cyfrowych oraz 
mających zastosowanie technicznych 
środkach ich ochrony

informacje te dotyczą e-handlu. „Treści cyfrowe”, czy-
li dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, 
np. aplikacje, gry, e-booki. Określenie „funkcjonalności” 
oznacza określenie sposobów wykorzystania treści cy-
frowych, np. do śledzenia zachowania konsumenta.

mających znaczenie interoperacyjnoś-
ciach treści cyfrowych ze sprzętem 
komputerowym i oprogramowaniem, 
o których przedsiębiorca wie lub po-
winien wiedzieć

chodzi o określenie minimalnych wymogów programo-
wych i sprzętowych dla poprawnego działania treści cy-
frowych (pamięć, system operacyjny etc.).

Opisanych w tabeli obowiązków informacyjnych przedsiębiorca nie musi stosować do drob-
nych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu (art. 9 ustawy). 

Przykład
Właściciel punktu dorabiania kluczy nie musi udzielać tak szerokich informacji konsumen-
tom korzystającym z jego usług, jeżeli wykonuje usługę od razu na miejscu. Jeżeli jednak 
dorobienie określonego rodzaju klucza wymaga uzyskania kodów, kart kodowych i usłu-
ga może być wykonana np. najszybciej kolejnego dnia, to taki przedsiębiorca musiałby 
poinformować klienta o warunkach zawartej umowy.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, aby obowiązujące w ich firmach warunki umów/regula-
miny dotyczące w szczególności konsumentów były na bieżąco aktualizowane. W praktyce 
udzielanie konsumentom informacji zdezaktualizowanych, np. na skutek braku uaktualnie-
nia regulaminu sprzedaży, może się wiązać dla przedsiębiorcy z odpowiedzialnością za sto-
sowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Przykładowo, nieudzielenie przez przedsiębiorcę klientowi informacji o konieczności po-
niesienia przez tego klienta kosztów odesłania towaru, w przypadku skorzystania z prawa 
do odstąpienia od umowy, będzie skutkować obciążeniem tymi kosztami przedsiębiorcy. 
Niepoinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy 
będzie skutkować wyłączeniem odpowiedzialności konsumenta za nadmierne pogorszenie 
stanu zwracanego towaru (zwrot towaru może w takiej sytuacji w praktyce nastąpić dużo 
później niż po upływie 14 dni od otrzymania). Kwestia rzetelnego wypełnienia obowiązków 
informacyjnych względem konsumenta leży zatem także w interesie przedsiębiorcy. 

I.2.  Jakich informacji udzielać w przypadku zawarcia umowy  
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na to, że muszą udzielać nieco innego zakresu in-
formacji konsumentom zawierającym umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. 
Na wstępie trzeba jednak zauważyć, że ustawa rozszerzyła zakres pojęć „lokal przedsię-
biorstwa” i „umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa”.
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Tabela.	Definicja	„lokalu	przedsiębiorstwa”

Obecnie	(do	24	grudnia	2014	r.) Po	zmianach	(od	25	grudnia	2014	r.)

miejsce przeznaczone do obsłu-
giwania publiczności i oznaczo-
ne zgodnie z przepisami o dzia-
łalności gospodarczej

a)  miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością 
albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca pro-
wadzi działalność na stałe,

b)  miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, 
w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo 
albo na stałe (zob. art. 2 pkt 3 ustawy). Po zmianie przepisów 
nie będzie już zatem wątpliwości, że sprzedaż produktów 
z przyczepy kempingowej jest sprzedażą w lokalu przed-
siębiorstwa.

Tabela.	Definicja	„umowy	zawieranej	poza	lokalem	przedsiębiorstwa”

Obecnie	(do	24	grudnia	2014	r.) Po	zmianach	(od	25	grudnia	2014	r.)

a)  umowy zawarte poza lokalem 
według obowiązującej dotych-
czas definicji lokalu,

b)  umowy zawarte w wyniku zor-
ganizowanego poza lokalem 
przedsiębiorstwa zbierania 
ofert konsumentów w czasie 
odwiedzin przedsiębiorcy lub 
osoby działającej w jego imie-
niu w miejscu pracy konsu-
menta, w jego mieszkaniu albo 
w innym miejscu jego prywat-
nego pobytu

a)  przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, 
które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsię-
biorcy,

b)  w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta 
w okolicznościach, w miejscu, które nie jest lokalem przed-
siębiorstwa,

c)  w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość bez-
pośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty 
kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem 
przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczes-
nej fizycznej obecności stron,

d)  podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, 
której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie 
umów z konsumentami.

Przykład
Podczas wycieczki turystycznej do Drezna organizator oferował uczestnikom do sprze-
daży wyjątkowe garnki do gotowania makaronu. Sprzedaż ta, mimo że odbywa się w au-
tobusie, w którym przedsiębiorca regularnie oferuje do sprzedaży produkty (a więc 
w lokalu przedsiębiorstwa według nowej definicji), będzie uznawana za sprzedaż poza 
lokalem przedsiębiorstwa.

Oddzielny katalog informacji, które przedsiębiorcy powinni przekazać klientowi w przy-
padku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedstawiamy 
w tabeli. Warto zauważyć, że informacje te często pokrywają się z tymi, jakich trzeba udzie-
lić klientom zawierającym umowy w standardowy sposób. Przede wszystkim przedsiębiorcy 
zawierający ten rodzaj umów muszą poinformować konsumenta o głównych cechach towa-
ru lub sposobie, w jaki zostanie wykonana usługa, oraz swoich danych indentyfikacyjnych.
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Tabela.	Obowiązki	 informacyjne	dla	umów	zawieranych	poza	 lokalem	przedsiębiorstwa	
i	na	odległość	(art.	12	ustawy)

Przedsiębiorcy	mają	obowiązek	
poinformować	konsumenta	o: Uwagi	

1 2

adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicz-
nej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są do-
stępne, pod którymi konsument może szybko i efek-
tywnie kontaktować się z przedsiębiorcą

w przypadku umów nietypowych (poza 
lokalem lub zawieranych na odległość) 
przedsiębiorca powinien posiadać przy-
najmniej jeden środek porozumiewania 
się na odległość (przynajmniej e-mail).

adresie, pod którym konsument może składać rekla-
macje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa 

w przypadku rozbudowanej i rozdrobnionej 
sieci sprzedaży i skomplikowanego tech-
nicznie charakteru sprzedawanego pro-
duktu (co wymaga specjalistycznej wiedzy 
w przypadku reklamacji) częstym rozwiąza-
niem jest centralne biuro obsługi reklamacji.

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz 
z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadcze-
nia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniej-
sze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą 
one obliczane, a także opłatach za transport, dostar-
czenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy 
nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiąz-
ku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas 
nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę 
przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny 
lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatno-
ści za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje 
stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności

cena podawana konsumentowi zawsze 
musi być kwotą brutto. W odróżnieniu od 
obowiązków informacyjnych przedsię-
biorców w stosunku do „zwykłych” umów 
z konsumentami, w umowach nietypo-
wych przedsiębiorca musi podać sumę 
łącznych miesięcznych płatności w przy-
padku umów stałych i stałych stawek wy-
nagrodzenia.

kosztach korzystania ze środka porozumiewania się 
na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku 
gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie 
z tego środka porozumiewania się

patrz też część II tego opracowania.

sposobie i terminie zapłaty

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez 
przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębior-
cę procedurze rozpatrywania reklamacji

opis sposobu spełnienia świadczenia 
musi być jednoznaczny, a termin może 
być określony konkretną datą lub liczbą 
dni począwszy od daty zawarcia umowy. 
Opis procedury rozpatrywania reklama-
cji może odnosić się do ustawowych 
rozwiązań.

sposobie i terminie wykonania przez konsumenta pra-
wa odstąpienia od umowy nietypowej, a także o wzo-
rze ustawowego formularza odstąpienia od umowy

w celu ułatwienia konsumentowi egzeku-
cji swoich praw oraz w celu ujednolicenia 
zasad postępowania ustawodawca zde-
cydował się na sporządzenie ustawowego
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1 2

formularza wzoru pisma o odstąpieniu od 
umowy. Obowiązek informacyjny może 
zostać wykonany poprzez udostępnienie 
konsumentowi ustawowego wzoru po-
uczenia o prawie odstąpienia od umowy.

kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia 
od umowy, które ponosi konsument; w odniesie-
niu do umów zawieranych na odległość – kosztach 
zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter 
rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie ode-
słane pocztą

obowiązek informacyjny może zostać 
wykonany poprzez udostępnienie konsu-
mentowi ustawowego wzoru pouczenia 
o prawie odstąpienia od umowy.

obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych 
przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów dosta-
wy mediów rozpoczętych na wyraźne żądanie konsu-
menta przed upływem terminu do złożenia oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy 

obowiązek informacyjny może zostać wyko-
nany poprzez udostępnienie konsumentowi 
ustawowego wzoru pouczenia o prawie od-
stąpienia od umowy. Wzór pouczenia publi-
kujemy w części III opracowania. 

braku prawa odstąpienia od umowy przez konsumen-
ta lub okolicznościach, w których konsument traci 
prawo odstąpienia od umowy

katalog sytuacji, w których konsument nie 
ma prawa odstąpienia, zawiera art. 38 no-
wej ustawy. Prawo odstąpienia konsument 
traci w sytuacji niezwłocznego wykonania 
świadczenia przez przedsiębiorcę za zgo-
dą konsumenta.

obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez 
wad

istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych 
oraz sposobie ich realizacji 

usługi posprzedażne, czyli np. transport 
pralki z wniesieniem/bez wniesienia/ 
/z limitem pięter. Warunki gwarancji muszą 
być zgodne z nowymi regulacjami Kodeksu 
cywilnego w tym zakresie. O gwarancjach 
piszemy w części VII tego opracowania. 

kodeksie dobrych praktyk, do stosowania których 
zobowiązał się przedsiębiorca, oraz sposobie zapo-
znania się z nim

jest to zbiór zasad dobrego postępowa-
nia, których przedsiębiorca zobowiązał 
się przestrzegać (np. z zakresu ochrony 
pracowników, ochrony środowiska etc.).

czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach 
wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta 
na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automa-
tycznemu przedłużeniu

umowy nie mogą dawać prawa ich wy-
powiedzenia tylko przedsiębiorcy. Zawie-
ranie umów terminowych o obiektywnie 
długim okresie trwania (w stosunku do 
przedmiotu umowy) może zostać uznane 
za obejście przepisów uprawniających 
konsumenta do rozwiązania umowy za-
wartej na czas nieokreślony.

minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta 
wynikających z umowy
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wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia 
innych gwarancji finansowych, które konsument jest 
zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających za-
stosowanie technicznych środkach ich ochrony

informacje te dotyczą e-handlu. „Treści 
cyfrowe”, czyli dane wytwarzane i dostar-
czane w postaci cyfrowej, np. aplikacje, 
gry, e-booki. Określenie „funkcjonalności” 
oznacza określenie sposobów wykorzy-
stania treści cyfrowych, np. do śledzenia 
zachowania konsumenta.

mających znaczenie interoperacyjnościach treści 
cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramo-
waniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien 
wiedzieć

chodzi o określenie minimalnych wymo-
gów programowych i sprzętowych dla 
poprawnego działania treści cyfrowych 
(pamięć, system operacyjny etc.).

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
oraz zasadach dostępu do tych procedur

np. postępowanie przed miejskim rzeczni-
kiem praw konsumentów.

Przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji przedstawionych w ta-
beli najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość 
lub poza lokalem w sposób jasny i zrozumiały. W praktyce, np. w odniesieniu do przed-
siębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, obowiązek informacyjny 
powinien być spełniony do momentu złożenia przez konsumenta zamówienia – naciśnięcia 
na stronie sprzedawcy ostatniego pola, które zgodnie z założeniami nowej ustawy powinno 
nosić nazwę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Od 25 grudnia br. przedsiębiorcy, którzy zawierają ten rodzaj umów (na odległość, poza 
lokalem), będą mieli obowiązek utrwalenia i przekazania konsumentom informacji o umowie.

Tabela.	Sposób	utrwalenia	informacji	o	umowie

Rodzaj	umowy Sposób	utrwalenia	umowy

umowa	zawarta		
poza	lokalem

na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 
nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Przedsiębiorca 
jest zobowiązany wydać taki dokument konsumentowi. 

umowa	zawarta		
na	odległość

w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się 
na odległość, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

Więcej odmiennych zasad obowiązuje w umowach zawieranych na odległość, w szcze-
gólności w przypadku zawierania umów z użyciem środków komunikacji elektronicznej (co-
raz bardziej popularne zakupy przez Internet). Większość z nich nakłada na konsumenta 
obowiązek zapłaty ceny/wynagrodzenia. W takim przypadku już przy składaniu zamówienia 
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przedsiębiorcy muszą przekazać najważniejsze informacje dotyczące umowy, niezależnie od 
obowiązku przedsiębiorcy potwierdzenia warunków zawartej umowy na odległość (patrz tabe-
la: Sposób utrwalenia informacji o umowie) na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po dacie 
zawarcia umowy (najpóźniej wraz z dostawą towaru lub przy rozpoczęciu świadczenia usługi). 

UWaGa!
Przekazanie konsumentowi przy umowach zawieranych na odległość wszystkich 
informacji o zawartej umowie może nastąpić po zawarciu umowy/złożeniu za-
mówienia.

W pewnych przypadkach zakres przekazywanych konsumentowi informacji nie musi być 
tak szczegółowy:

Naprawa/konserwacja. Ograniczone obowiązki informacyjne mają przedsiębiorcy 
świadczący poza swoim lokalem usługi polegające na naprawie lub konserwacji, w których 
konsument zażądał natychmiastowego wykonania zobowiązania przedsiębiorcy, a wyna-
grodzenie przedsiębiorcy nie przekracza 600 zł (art. 16 ustawy). Są to np. naprawy sprzętu 
AGD dokonywane w domu klienta. W takich sytuacjach przedsiębiorca informuje konsu-
menta wyłącznie o:
a)  głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, oraz spo-

sobie porozumiewania się z konsumentem (informacja ta może być przekazana ustnie),
b)  swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował 

działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany (wystar-
czy wręczenie wizytówki),

c)  swoim wynagrodzeniu i sposobie, w jaki ma być obliczane,
d)  ewentualnie o kosztorysie utrwalonym na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym 

trwałym nośniku,
e)  prawie odstąpienia konsumenta od umowy oraz ograniczeniach tego uprawnienia i wa-

runkach jego utraty, przy czym jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, nie muszą być one 
utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.
Przedsiębiorca zobowiązany jest również w przypadku usług naprawy lub konserwacji przy-

gotować i wydać konsumentowi informacje o umowie na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi 
na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

Umowy	zawierane	przez	telefon.	Przedsiębiorcy sprzedający swój produkt telefonicznie 
mają obowiązek na początku rozmowy:
n  poinformować konsumenta o celu rozmowy (zawarcie umowy) oraz
n  podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje 

(art. 20 ust. 1 ustawy).
Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, przed-

siębiorca ma następnie obowiązek potwierdzenia treści proponowanej umowy w formie pa-
pierowej lub na innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest 
skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu 
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potwierdzenia od przedsiębiorcy (art. 20 ust. 2 ustawy). Przykładowo – rejestracja rozmo-
wy telefonicznej też jest utrwalaniem oświadczenia konsumenta o woli zawarcia umowy na 
trwałym nośniku.

Umowy	zawierane	przez	Internet. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż internetową ma 
obowiązek dostarczyć konsumentowi przed złożeniem zamówienia w sposób jasny i wi-
doczny informacji o:
a)  głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposo-

bu porozumiewania się z konsumentem,
b)  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przed-

miotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wy-
sokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostar-
czenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych 
opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub 
umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub 
wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa 
przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatnościach,

c)  czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umo-
wa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,

d)  minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy 
(art. 17 ust. 1 ustawy).

Informacje te należy umieścić na stronie internetowej danego sklepu czy też przy opisie 
aukcji w portalu aukcyjnym. Jest tak w przypadku wszystkich umów zawieranych przez In-
ternet, które nakładają obowiązek zapłaty na konsumenta.

Co więcej, przechodząc w sklepie internetowym do „koszyka”, z reguły konsument napo-
tyka ikonę „zamów”. Po zmianach ikona taka musi mieć obowiązkowo oznaczenie „zamówie-
nie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego sformułowania (art. 17 ust. 3 ustawy). 
Na stronie internetowej sklepu prowadzący je przedsiębiorcy powinni więc od 25 grudnia br. 
ikony „zamów” zastąpić ikonami „zamów – obowiązek zapłaty”.

Konsekwencją zaniechania przez przedsiębiorcę obowiązku poinformowania konsumen-
ta, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, jest to, że umowę uznaje się za nieza-
wartą (mimo spełnienia wszelkich innych obowiązków).

UWaGa!
Nieprzekazanie przez przedsiębiorcę dokonującego sprzedaży przez Internet 
konsumentowi informacji, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem za-
płaty, skutkuje uznaniem umowy za niezawartą.

Umowy	 zawierane	 w	 sposób	 uproszczony	 ze	 względów	 technicznych.	 W niektórych 
sytuacjach w przypadku zawierania umów na odległość właściwości techniczne użytego 
środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania 
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informacji lub czas na ich przedstawienie (np. zawieranie umów z wykorzystaniem specjal-
nych aplikacji na smartfona). Wówczas przedsiębiorca może ograniczyć zakres informacji 
przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy (nie ogranicza to obowiązków do-
starczenia pełnych informacji po zawarciu umowy) do:
a)  informacji dotyczących głównych cech świadczenia przedsiębiorcy,
b)  oznaczenia przedsiębiorcy,
c)  łącznej ceny lub wynagrodzenia,
d)  prawa odstąpienia od umowy,
e)  czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu 

i przesłanek jej wypowiedzenia (art. 19 ustawy).

UWaGa!
W przypadku jakiegokolwiek sporu to przedsiębiorca musi wykazać, że popraw-
nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec konsumenta.

I.3. Jakie są obowiązki informacyjne przy wydaniu towaru

Od 25 grudnia br. na przedsiębiorców zostaną nałożone także dodatkowe obowiązki in-
formacyjne związane z wydaniem sprzedanego towaru konsumentowi. Obowiązki te zostały 
uregulowane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym (k.c.). Ich naruszenie przez sprzedaw-
cę (czyli nieudzielenie pełnej informacji o wydawanym produkcie) daje kupującemu prawo 
podnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Sprzedawca jest obowiązany udzielić swemu klientowi (konsumentowi) przed zawarciem 
umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, 
wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczegól-
ności należy podać: 
n  rodzaj rzeczy, 
n  określenie jej producenta lub importera, 
n  znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, 
n  informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce oraz
n  określenie jego energochłonności (gdy jest to wymagane), 
n  inne dane wskazane w odrębnych przepisach (art. 5461 § 1 k.c.).

Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje 
te powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone (np. naklej-
ką). W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzeda-
ży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej 
oraz wskazania producenta lub importera rzeczy (np. na tabliczce umieszczonej na półce) 
– art. 5461 § 2 k.c.

Sprzedawca jest obowiązany: 
n  zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożli-

wiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności 
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oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów; w praktyce 
oznacza to np. zapewnienie możliwości uruchomienia blendera, czy też np. wykonanie 
próbnej jazdy hulajnogą,

n  wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy,
n  wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz  

sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wyma-
gane przez odrębne przepisy (art. 5461 § 3, 4, 5 k.c.).

II. dodatkowe płatności – tylko za zgodą klienta
Od 25 grudnia br. przedsiębiorca powinien uzyskać wyraźną zgodę (w formie pisemnej, 

poprzez rejestrację rozmowy telefonicznej lub zaznaczając określoną opcję w trakcie za-
kupów internetowych) konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza 
wynagrodzenie (art. 10 ustawy). Obowiązek ten dotyczy wszelkich umów zawieranych z kon-
sumentami, w tym zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. 

Przykład
Salon sprzedaży samochodów oferuje usługę rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji, 
usługa ta jest jednak dodatkowo płatna. Pracownik salonu sprzedaży samochodów, za-
wierając umowę z konsumentem, musi uzyskać wyraźną zgodę (najlepiej pisemną) konsu-
menta na opłacenie dodatkowej usługi rejestracji pojazdu związanej z umową sprzedaży 
pojazdu.

Jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim 
w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może 
być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym 
dostawcy usług, z którego korzysta konsument (art. 11 ustawy). Regulacja ta dotyczy rów-
nież umów nietypowych, a więc zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

UWaGa!
Opłaty za połączenia z infolinią sprzedażową nie mogą być wyższe niż za zwykłe 
połączenie telefoniczne.

Do Kodeksu cywilnego wprowadzono regulację, że przedsiębiorca nie może żądać od kon-
sumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione 
przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty (art. 3831 k.c.). Regulacja ta 
ma wykluczyć sytuacje, gdy przedsiębiorca z uwagi na silniejszą pozycję ekonomiczną może 
ustalać dla siebie niższe koszty transakcyjne danego sposobu zapłaty niż takie, które może 
uzyskać indywidualnie konsument. W szczególności dotyczy to opłaty pobieranej przez przed-
siębiorców od konsumentów w związku z zapłatą za pomocą instrumentów płatniczych (np. 
kart płatniczych) – tzw. „surcharge” na pokrycie faktycznie poniesionych przez przedsiębiorcę 
kosztów przyjęcia płatności z użyciem określonego instrumentu płatniczego.
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III. Prawo odstąpienia od umowy 
Istotne dla przedsiębiorców znaczenie ma sposób, w jaki klient może odstąpić od za-

wartej z nim umowy. Od 25 grudnia br. zajdą w tym zakresie bardzo duże zmiany. Zmiany te 
przedsiębiorcy powinni wprowadzić do swoich procedur obsługi posprzedażowej klientów.

III.1. Jak informować klientów o prawie do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorcy powinni posługiwać się ustawowym wzorem pouczenia o prawie odstą-
pienia od umowy (zał. 1 do ustawy). Taki wzór można umieścić na stronie internetowej skle-
pu do pobrania przez klienta lub załączyć do przekazywanego towaru.

Wzór.	Pouczenie	o	prawie	odstąpienia	od	umowy	(zał.	1	do	ustawy)

Prawo	odstąpienia	od	umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkol-
wiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1].
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 
(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe [3].

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikają-
cych z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od 
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Pań-
stwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku 
z tym zwrotem [4].

[5]	
[6]	
Instrukcja	wypełniania:	
[1]	Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: 
– w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarcza-

nie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograni-
czonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści 
cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy”;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprze-
daży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo 
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pań-
stwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
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– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostar-
czane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; 

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych 
partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub 
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie 
ostatniej partii lub części.”; 

– w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym we-
szli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”. 

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, jeśli są dostępne, Pań-
stwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstą-
pieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co 
następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub 
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie interne-
towej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, 
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umo-
wy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”. 

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie 
zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpi-
sać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy 
lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej.”. 

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: 
a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub
– „ Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ................................................. [proszę tutaj 

wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby 
upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od ni-
niejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 
terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać: 
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
–  Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosz-

tów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły spo-
sób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 
........................................... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oce-
niając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpo-
średnie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na 
kwotę około ....................................... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub 

–  Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu 
na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do 
miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy 
na nasz koszt”; oraz  

c)  proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające 
z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania rzeczy.”. 
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[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub 
energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub 
w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli za-
żądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycz-
nej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, 
w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Aktywny	druk	formularza	jest	dostępny	na	www.inforfk.pl.

III.2. Jaki jest termin na odstąpienie od umowy
Ustawa wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy do 14 dni (obecnie 10). 

Zdefiniowany został precyzyjnie początek biegu tego terminu dla różnych rodzajów umów oraz 
różnych sytuacji – patrz tabela na następnej stronie (art. 27 i 28 ustawy). Tak jak dotychczas do 
zachowania terminu na odstąpienie wystarczy nadanie pisma o odstąpieniu na poczcie.

UWaGa!
Od 25 grudnia 2014 r. termin dla konsumenta na odstąpienie od umowy za-
wartej poza lokalem lub umowy zawartej na odległość będzie wynosił 14 dni 
zamiast 10 dni.

Tabela.	Początek	biegu	14-dniowego	terminu	na	odstąpienie	od	umowy	(art.	28	ustawy)

Rodzaj	umowy Początek	biegu	14-dniowego	terminu

w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje 
rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej 
własności (wysyłka zakupionego towaru pocz-
tą/kurierem), a w przypadku umowy:
–  obejmującej wiele rzeczy, które są dostarcza-

ne osobno, partiami lub w częściach
–  polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy 

przez czas oznaczony (np. roczna prenumerata)

od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsu-
menta lub wskazaną przez niego osobę trzecią 
inną niż przewoźnik

od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii 
lub części

od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy

pozostałe od dnia zawarcia umowy

W praktyce może się zdarzyć, że przedsiębiorca zapomni poinformować konsumenta 
o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. W takim przypadku konsument może 
odstąpić od umowy w okresie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dni od jej zawarcia (art. 29 usta-
wy). Gdyby jednak przedsiębiorca po zawarciu umowy pouczył konsumenta o prawie od-
stąpienia od niej, wówczas konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pouczenia przedsiębiorcy. 

Przykład
Firma produkująca noże i sprzedająca je w formie wysyłkowej z uwagi na błąd drukar-
ki w kilkudziesięciu przypadkach sprzedaży w lipcu 2015 r. nie pouczyła konsumentów 
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o prawie odstąpienia od umowy. Wynikało to z tego, że drukarka drukowała informacje po--
twierdzające warunki zawartej umowy jednostronnie zamiast dwustronnie i brakowało wie--
lu punktów, w tym pouczenia o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy. OdbierającOdbierając
informacje od konsumentów o niekompletnej dokumentacji, we wrześniu 2015  r. wysłanowysłano
pouczenia o prawie odstąpienia od umowy do wszystkich konsumentów, którzy kupili nożenoże
w lipcu 2015 r. Termin na odstąpienie dla tych konsumentów, którzy otrzymali niepełne infor--infor-infor
macje w lipcu 2015 r., wyniesie więc 14 dni, licząc od dnia udzielenia informacji o odstąpieniu.o odstąpieniu.

Przedsiębiorcy powinni przyjmować oświadczenia klientów o  odstąpieniu od umowyumowy
na piśmie. Ustawodawca wprowadził wzorzec formularza o  odstąpieniu od umowy (za--
łącznik 2 do ustawy). Także i ten wzór warto zamieścić, np. na stronie internetowej sklepu.
Warto, by przedsiębiorcy wcześniej zredagowali ten wzór i dostosowali go do potrzeb pro--
wadzonej działalności i swoich klientów. Wzór formularza zamieszczony przez ustawodaw--
cę jako załącznik do ustawy, który publikujemy poniżej, jest bowiem trudny do wypełnienia.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres
pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprze-
daży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następu-
jących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– adres konsumenta(-ów)

– podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aktywny druk formularza jest dostępny na www.inforfk.plwww.inforfk.pl.

Przedsiębiorca może też przewidzieć możliwość składania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną, np. konsument może odstąpić od umowy, korzystając ze strony
internetowej przedsiębiorcy (art. 30 ustawy). W takim przypadku przedsiębiorca musi na trwa--trwa-trwa
łym nośniku (wydruk, sMs, informacje przesyłane za pomocą komunikatorów typu  skype, Gadu--
-Gadu i inne) potwierdzić konsumentowi fakt złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Co istotne,
dla sprzedawców internetowych takim trwałym nośnikiem jest również posłużenie się pocztą
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elektroniczną. A zatem wystarczy w tym przypadku przygotowanie potwierdzenia faktu złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i przesłanie go na adres mailowy klienta.

UWaGa!
Przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzić konsumentowi, że złożył on drogą 
elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

III.3. Odstąpienie – obowiązki stron

Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta podawania przyczyny odstąpienia od 
umowy. Tak jak obecnie konsumenci realizujący swoje prawo do odstąpienia od umowy za-
wartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie mają takiego obowiązku. W przy-
padku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uznaje się 
za niezawartą (art. 31 ustawy). Obie strony umowy muszą sobie wzajemnie zwrócić: konsu-
ment przedsiębiorcy nabytą rzecz, a przedsiębiorca konsumentowi zapłaconą cenę.

Tabela.	Obowiązki	przedsiębiorcy	i	konsumenta	w	przypadku	odstąpienia	od	umowy

Obowiązki	przedsiębiorcy Obowiązki	konsumenta	

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, 
należy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatno-
ści, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Należy zwrócić rzecz przedsię-
biorcy lub przekazać ją osobie 
upoważnionej przez przedsię-
biorcę do odbioru niezwłocznie. 
Zwrot powinien nastapić nie póź-
niej niż 14 dni od dnia, w którym 
odstąpił od umowy, jeśli przedsię-
biorca nie zaproponował, że sam 
odbierze rzecz. Do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie rze-
czy przed jego upływem.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności z użyciem takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument (np. prze-
lewem bankowym). Konsument może zgodzić się na inny spo-
sób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument odpowiada za zmniej-
szenie wartości rzeczy będące 
wynikiem korzystania z niej w spo-
sób niewłaściwy. Wyjątkiem jest 
sytuacja, w której przedsiębiorca 
nie poinformował konsumenta 
o prawie odstąpienia od umowy.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze 
rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płat-
ności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rze-
czy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu 
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej.

Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, 
a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym 
zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest 
zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze 
względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły 
sposób pocztą.
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Nowe przepisy wyraźnie wskazują zamknięty katalog kosztów, które mogą obciążać konsu-
menta w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W związku ze złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument zobowiązany jest ponosić następujące koszty:
a)  koszt droższego sposobu dostarczenia towaru przez konsumenta przedsiębiorcy 

(przedsiębiorca oferuje sposób dostarczenia zwracanego towaru, a gdy konsument wy-
biera inną, droższą formę – nadwyżkę kosztów konsument pokrywa we własnym zakre-
sie, np. koszt zwrotu towaru przez kuriera, który odbiera towar w miejscu zamieszkania 
konsumenta, będzie rozwiązaniem droższym niż proponowane przez przedsiębiorcę 
wysłanie paczki za pośrednictwem poczty polskiej),

b)  koszty dostaw mediów, które zostały zrealizowane przez przedsiębiorcę na wyraźne żą-
danie konsumenta na podstawie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przed-
siębiorstwa w okresie, gdy nie upłynął jeszcze termin na złożenie przez konsumenta 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zdarza się, że przy okazji zawarcia umowy zawierane są umowy dodatkowe, np. umowa 

przedłużonej gwarancji, umowa serwisowa itd. W sytuacji odstąpienia przez konsumenta 
od umowy głównej wygasają również powiązane z nią umowy dodatkowe. Będzie tak także 
wtedy, gdy umowa dodatkowa jest zawierana z podmiotem trzecim (jak chociażby umowa 
przedłużonej gwarancji, która najczęściej nie jest zawierana ze sprzedawcą, lecz z towarzy-
stwem ubezpieczeniowym), przedsiębiorca ma obowiązek poinformować takie podmioty 
trzecie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta. 

III.4. Kiedy konsument nie może odstąpić od umowy
W niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą odmówić klientowi, który chce odstąpić 

od umowy. Ustawa wprowadza zamknięty katalog sytuacji, gdy klient traci prawo do odstą-
pienia (patrz tabela). 

Tabela.	Sytuacje,	w	których	konsument	nie	może	odstąpić	od	umowy	(art.	38	ustawy)

Prawo	odstąpienia	jest	wyłączone	w	umowie: Uwagi	

1 2

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę 
za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed 
rozpoczęciem świadczenia usług, że po ich wykonaniu utraci pra-
wo odstąpienia od umowy

dotyczy usług, które są wyko-
nywane jednorazowo, np. na-
bycie przez Internet wyceny 
własnego samochodu w celu 
ustalenia jego wartości na po-
trzeby ubezpieczenia 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finan-
sowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które 
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

np. usługi finansowe

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca za-
spokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

np. zamówienie indywidual-
nych naklejek na domowe 
nalewki 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu 
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

najczęściej żywność
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1 2

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w za-
pieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie 
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów 
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

dotyczy np. hermetycznie za-
mykanych past do zębów

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarcze-
niu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączo-
ne z innymi rzeczami

np. część zamienna do urzą-
dzenia AGD, której nie da się 
już usunąć bez jej zniszcze-
nia lub uszkodzenia 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których 
cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a do-
starczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których war-
tość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie 
ma kontroli

np. dostawa wina nowego 
rocznika

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego 
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeże-
li przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których 
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, pra-
wo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesie-
niu do dodatkowych usług lub rzeczy

wszelkie usługi wykonywane 
w domu konsumenta 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub 
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczę-
towanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po do-
starczeniu

ograniczenie związane z isto-
tą licencji typu shrink-wrap

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjąt-
kiem umowy o prenumeratę

zawartej w drodze aukcji publicznej rozwiązanie to jest niezbęd-
ne, by zapobiec manipula-
cjom podczas aukcji

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do ce-
lów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastro-
nomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozryw-
kowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi

wprowadzone rozwiązanie 
podyktowane jest względa-
mi praktycznymi organizacji 
działalności gospodarczej 
w tych branżach 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wy-
raźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy

odstąpienie w takiej sytua-
cji oznaczałoby rezygnację 
z umowy już w pełni wyko-
nanej 

III.5. Odstępowanie od umów – zmiany w prawie cywilnym
Od 25 grudnia br.  ułatwione będzie odstępowanie od umów wzajemnych (np. umowy 

o dzieło, umowy sprzedaży), w sytuacji gdy jedna ze stron umowy wyraźnie deklaruje, że nie 
spełni swojego świadczenia (art. 4921 k.c.). W takim przypadku druga strona umowy może 
bez wyznaczania dodatkowego terminu od takiej umowy odstąpić. Regulacja ta dotyczy 
wszystkich podmiotów, nie tylko konsumentów.
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UWaGa!
W przypadku gdy druga strona deklaruje, że nie wykona umowy wzajemnej, 
można będzie od niej niezwłocznie odstąpić bez wyznaczania dodatkowego 
terminu.

Zwrot	świadczeń	w	związku	z	odstąpieniem	od	umowy. Kolejną nowością, która ma za-
stosowanie nie tylko w umowach wzajemnych z udziałem konsumentów, jest wprowadzenie 
wyraźnego obowiązku strony takiej umowy do przyjęcia świadczenia, które druga strona 
umowy jej zwraca w związku z odstąpieniem od umowy (art. 494 k.c.). Dodatkowo wprowa-
dzono regułę, iż taki zwrot świadczenia na rzecz klienta powinien nastąpić „niezwłocznie”.

Przykład
Konsument zlecił znanemu malarzowi wykonanie portretu. Strony ustaliły termin wyko-
nania dzieła na miesiąc, przy czym konsument zobowiązał się pozować w każdą sobotę 
po 4 godziny. Malarz otrzymał od konsumenta zaliczkę w wysokości 30% umówionego 
wynagrodzenia oraz specjalne płótno, na którym miał być namalowany obraz. Konsument 
nie pojawił się jednak w żadną z kolejnych trzech sobót i po wezwaniu do stawienia się 
artysta malarz ostatecznie odstąpił od umowy. Wskutek odstąpienia od umowy malarz 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić płótno konsumentowi, a ten zobowiązany jest 
je niezwłocznie odebrać. Malarz musi również zwrócić wpłaconą zaliczkę, którą może 
umniejszyć o poniesioną szkodę (jeżeli wykaże jej istnienie). 

IV. Usługi finansowe zawierane na odległość 
Przedsiębiorcy świadczący na odległość usługi finansowe nie będą musieli po 25 grudnia 

br. wprowadzać zasadniczych zmian w ich treści. Przepisy ustawy dotyczące tych umów 
są zasadniczo identyczne z przepisami obecnie znajdującymi się w rozdziale 2a ustawy 
o ochronie niektórych praw konsumentów. Bez zmian pozostały m.in.: katalog informacji, 
które przedsiębiorca musi podać konsumentowi przed zawarciem takiej umowy, forma jej 
podania, potwierdzenia oraz skutki niedochowania obowiązków przez przedsiębiorcę. Bez 
zmian pozostają również warunki, skutki i ograniczenia co do możliwości złożenia przez 
konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jedna ze zmian dotyczy określenia momentu, w którym przedsiębiorca ma poinformo-
wać konsumenta o warunkach takiej umowy (patrz tabela).

Tabela.	Kiedy	informować	klienta	o	warunkach	umowy	dotyczącej	usług	finansowych	za-
wieranej	na	odległość	(art.	39	ustawy)

Obecnie	(do	24	grudnia	2014	r.) Po	zmianach	(od	25	grudnia	2014	r.)

Konsument powinien być poinformowany naj-
później w	chwili	złożenia	mu	propozycji	zawar-
cia	umowy

Konsument powinien być poinformowany naj-
później w	chwili	wyrażenia	przez	konsumenta	
woli	związania	się	umową	



22 obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie...

www.inforfk.pl 

Zmiana ma charakter porządkujący, bowiem dotychczas obowiązujące sformułowa-
nie „złożenia mu propozycji (…)” nie znajduje swojego pierwowzoru w jakimkolwiek akcie 
prawnym i jako definicja języka potocznego może prowadzić do sporów interpretacyjnych 
i w konsekwencji sporów sądowych.

V. Umowy nieobjęte ustawą
Przedsiębiorcy nie muszą stosować obowiązków wynikających z ustawy do wszyst-

kich umów zawieranych z konsumentami. Wyłączenia całkowite lub częściowe określa 
tabela.

Tabela.	Umowy	nieobjęte	ustawą

Ustawa	nie	obejmuje	umów: Uwagi	

1 2

dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjal-
nych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin 
i osób znajdujących się stale lub czasowo w po-
trzebie, w tym opieki długoterminowej

wszelkie formy wsparcia socjalnego, w tym naj-
powszechniej stosowanej pomocy z MOPS-ów, 
są wyłączone z zakresu obowiązywania nowych 
przepisów

dotyczących gier hazardowych czyli gry losowe (m.in. SMS-owe loterie audio-
teksowe, loterie promocyjne, loterie pieniężne, 
gry w karty), zakłady wzajemne (totalizatory, 
bukmacherstwo), gry na automatach

dotyczących obwoźnej i regularnej sprzedaży 
(w tym sprzedaży domokrążnej) do miejsca 
zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta 
– środków spożywczych, napoi i innych arty-
kułów, przeznaczonych do bieżącego spożycia 
w gospodarstwach domowych

często spotykana w mniejszych miejscowoś-
ciach sprzedaż „z samochodu” 

dotyczących przewozu osób

przedsiębiorca musi jednak uzyskać zgodę 
konsumenta na każdą płatność, w tym płatność 
dodatkową w rozumieniu nowej ustawy, np. 
kupując bilet na przejazd/przelot, konsument 
musi być wyraźnie poinformowany o kwotach 
płatności za każdą usługę, którą świadczy prze-
woźnik w związku z przewozem osób

zawieranych za pomocą automatów sprzedają-
cych lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży

wyłączone są z zakresu ustawy np. wszelkie au-
tomaty sprzedające żywność, samoobsługowe 
mlekomaty etc. 

zawieranych z dostawcą usług telekomunika-
cyjnych za pomocą aparatu publicznego w celu 
skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych 
w celu wykonania jednorazowego połączenia 
telefonicznego, internetowego lub faksowego 
przez konsumenta

praktyczne znaczenie tego typu usług – budki 
telefoniczne/kafejki internetowe – jest coraz 
mniejsze

dotyczących usług związanych z ochroną zdrowia 
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1 2

dotyczących imprezy turystycznej zakres ochrony konsumenta w tym przypadku 
określają przepisy ustawy o usługach turystycz-
nych i Kodeksu cywilnego, w szczególności 
w zakresie zakazu stosowania niedozwolonych 
klauzul umownych 

timeshare są to umowy o czasowe, odpłatne korzystanie 
z apartamentów; zostały uregulowane w usta-
wie o timeshare

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, 
jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty 
kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych

sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egze-
kucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym 
w związku z likwidacją masy upadłości

sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorcę 
w upadłości układowej lub będącego w trakcie 
postępowania naprawczego jest w pełni objęta 
przepisami nowej ustawy

dotyczących nieruchomości (ustanawiania, 
nabywania i przenoszenia własności nierucho-
mości lub innych praw do nieruchomości oraz 
do umów dotyczących najmu pomieszczeń do 
celów mieszkalnych)

stosuje się w pełni ogólne obowiązki przedsię-
biorców wobec konsumentów wynikające z no-
wej ustawy, z wyłączeniem obowiązków typo-
wych dla umów zawieranych na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorcy, np. umowa najmu 
mieszkania zawarta na odległość nie będzie ko-
rzystała z prawa odstąpienia 

dotyczących usług finansowych, w szczegól-
ności takich jak: czynności bankowe, umowy 
kredytu konsumenckiego, czynności ubezpie-
czeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu 
inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym 
funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu 
inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym 
funduszu inwestycyjnym zamkniętym i fundu-
szu inwestycyjnym mieszanym, usługi płatnicze 

przepisy ustawy stosuje się jednak do umów 
dotyczących usług finansowych zawieranych 
na odległość (patrz część IV tego opracowania)

VI. Odpowiedzialność za wady towaru 

Przedsiębiorcy, sprzedając czy świadcząc usługi klientom, muszą liczyć się z ponosze-
niem odpowiedzialności za wady tych towarów. Zasady odpowiedzialności regulują przepi-
sy Kodeksu cywilnego. Część tych przepisów zmieni się od 25 grudnia br.

VI.1. Miejsce spełnienia świadczenia

W przypadku gdy przedsiębiorca zobowiązany jest wysłać konsumentowi towar do okre-
ślonego miejsca, miejscem spełnienia świadczenia będzie właśnie to miejsce (tak będzie nie-
mal zawsze przy zakupach internetowych). Strony nie mogą zmienić tej zasady. Jest to istotna 
zmiana z punktu widzenia sporów konsumenckich. Dzięki temu konsumenci będą mogli za-
wsze prowadzić spory związane ze sprzedażą konsumencką w sądzie najbliższym miejsca, 
gdzie towar dostarczono konsumentowi (adres ten z reguły będzie adresem zamieszkania 
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konsumenta). Dotychczas według ogólnych zasad Kodeksu cywilnego miejscem spełnienia 
świadczenia niepieniężnego (dostawa sprzedanego towaru) była siedziba przedsiębiorcy.

Przykład
Konsument z Zielonej Góry zamówił w sklepie internetowym wózek dziecięcy u sprzedaw-
cy z siedzibą w Olsztynie. Wózek został dostarczony do domu konsumenta w Zielonej Gó-
rze. Wózek okazał się wadliwy. Od 25 grudnia 2014 r. spór sądowy dotyczący wad wózka 
będzie mógł być prowadzony w sądzie w Zielonej Górze.

VI.2. Wydanie rzeczy konsumentowi

Od 25 grudnia br. sprzedawca obowiązany jest wydać rzecz kupującemu niezwłocznie, nie 
później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Dotychczas w Ko-
deksie cywilnym brak było uregulowania, że wydanie sprzedanego towaru nie powinno nastąpić 
później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek niezwłocznej dostawy/wydania towaru 
był wyinterpretowany z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zobowiązań.

UWaGa!
Jeżeli w umowie z konsumentem nie ustalono wydania rzeczy, wydanie powinno 
nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

VI.3. Kiedy ryzyko przechodzi na konsumenta

Nowe przepisy wyraźnie określają moment przejścia z przedsiębiorcy na konsumenta 
niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (patrz tabela). W praktyce 
to najczęściej przedsiębiorca współpracuje z wybranymi firmami transportowymi/kurierski-
mi, po zmianach zawsze w sposób wyraźny przedsiębiorca dokonujący sprzedaży będzie 
odpowiadał w pełnym zakresie za towar powierzony własnemu kurierowi/przewoźnikowi. 
Spowoduje to konieczność przeanalizowania przez przedsiębiorców stałych umów z ku-
rierami/firmami transportowymi, czy aby na pewno atrakcyjne stawki za tego typu usługi 
jednocześnie zapewniają pełną odpowiedzialność za powierzony towar. 

Tabela.	 Moment	 przejścia	 na	 konsumenta	 niebezpieczeństwa	 przypadkowej	 utraty	 lub	
uszkodzenia	rzeczy	(art.	548	k.c.)

Sposób	przekazania	towaru Moment	przejścia	ryzyka	przypadkowej		
utraty	lub	uszkodzenia

Przekazanie towaru konsumentowi osobiście 
przez przedsiębiorcę (w lokalu)

Moment wydania towaru konsumentowi 

Przesłanie pocztą/kurierem wybranym przez 
przedsiębiorcę 

Moment wydania towaru konsumentowi przez 
przewoźnika 

Przesłanie pocztą/kurierem wybranym przez 
konsumenta (przedsiębiorca nie ma wpływu na 
wybór przewoźnika przez konsumenta)

Moment wydania towaru przewoźnikowi przez 
przedsiębiorcę
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VI.4. Odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej

Od 25 grudnia br. zasady odpowiedzialności za jakość sprzedanego produktu będą ujęte 
w przepisach Kodeksu cywilnego. Wcześniej część tych uregulowań znajdowała się m.in 
w ustawie o sprzedaży konsumenckiej.

Od 25 grudnia br. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 
Definicja wad fizycznych dotychczas była zastrzeżona tylko do sprzedaży konsumenckiej, 
teraz obowiązuje również przy transakcjach między przedsiębiorcami. Rzecz sprzedana 
jest niezgodna z umową, jeżeli:
a)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (np. narta zjazdowa określa-
na jako „slalomowa do SC” ma promień skrętu na tyle duży, że wykluczone jest jej wyko-
rzystanie do zjazdu slalomowego, choć np. może być świetną nartą do slalomu giganta),

b)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przed-
stawiając próbkę lub wzór*,

c)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umo-
wy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia (np. kupujący 
w specjalistycznym sklepie sportowym poinformował sprzedawcę, że poszukuje ochra-
niaczy na golenie do slalomowej jazdy narciarskiej, a sprzedawca sprzedał mu ochrania-
cze na golenie na rolki, co skutkowało tym, iż przy uderzeniu ochraniaczem w tyczkę przy 
temperaturze minus 15 stopni Celsjusza, ochraniacz rozpadł się na trzy części), 

d)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

*  W przypadku gdy kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne za-
pewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej 
działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku 
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

UWaGa!
Publiczne zapewnienia osoby, która podaje się za producenta, o cechach danego 
produktu są w przypadku sprzedaży konsumenckiej wiążące.

Wyjątkiem od przedstawionych zasad odpowiedzialności będą sytuacje, gdy sprzedawca:
n  nie znał zapewnień publicznych ani, oceniając rozsądnie, nie mógł ich znać, albo 
n  zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo 
n  treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Często zdarza się również, że sprzedana rzecz ruchoma wymaga specjalistycznego 
montażu. Wadą fizyczną rzeczy są również takie jej wady, które ujawniły się wskutek niepra-
widłowego jej zamontowania i uruchomienia. Jest tak, jeśli czynności te zostały wykonane 
przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo 
przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
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Przykład
Tłumaczenie instrukcji montażu ceramicznej baterii umywalkowej różniło się od oryginału. 
Zapomniano o montażu dołączonego do zestawu specjalnego filtra. Jeżeli wskutek mon-
tażu baterii zgodnie z załączoną instrukcją montażu dojdzie do jej uszkodzenia, należy to 
uznać za wadę towaru, za którą odpowiada sprzedawca (mimo że sam nie miał żadnego 
wpływu na treść instrukcji).

Niestety dla przedsiębiorców konsument w przypadku reklamowania wadliwego produk-
tu jest w uprzywilejowanej sytuacji. Jeżeli bowiem wada fizyczna została stwierdzona przed 
upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej konsumentowi, to obowiązuje domniema-
nie, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Przykład
Jeden z pasków w kasku rowerowym urwał się po 8 miesiącach użytkowania kasku. Na-
bywca – konsument musi w przypadku ewentualnego sporu sądowego ze sprzedawcą 
wykazać tylko fakt zakupu kasku i jego wadę (urwany pasek – co jest oczywistą wadą), 
sprzedawca natomiast musi ew. wykazać, że urwanie paska wynika z nieprawidłowego 
korzystania z kasku (np. że kask był wykorzystywany jako odbojnica na żaglówce konsu-
menta – co ten uwiecznił na swoim profilu na portalu społecznościowym – i to spowodo-
wało urwanie się paska).

Zdarza się, iż sprzedawca wie o istnieniu wad oferowanych do sprzedaży towarów i in-
formując o tych wadach klientów, chciałby wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady. Wy-
łączenie takie będzie możliwe w przypadku sprzedaży rzeczy indywidualnie oznaczonych 
(gdy nie można mówić o produkcji seryjnej, a dany produkt jest swojego rodzaju produktem 
na zamówienie). W przypadku sprzedaży przedmiotów oznaczonych tylko co do gatunku 
(w pełni zastępowalne, np. odkurzacz firmy X, model 102.2) albo rzeczy mających powstać 
w przyszłości wyłączenie odpowiedzialności za wady, o których sprzedawca poinformował 
kupującego, będzie bezskuteczne, jeżeli kupującym będzie konsument.

UWaGa!
Wobec konsumenta sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za 
wady fizyczne rzeczy oznaczonych co do gatunku, nawet jeżeli o istnieniu takich 
wad poinformował konsumenta.

Tak jak dotychczas, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadcze-
nie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo 
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub 
naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany 
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
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Jeżeli jednak kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprze-
dawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rze-
czy żądać usunięcia wady.

Takie żądanie konsumenta innego sposobu „załatwienia” reklamacji nie zostanie uwzględ-
nione przez sprzedawcę, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wy-
brany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porówna-
niu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę (art 560 k.c). Przy ocenie nadmierności 
kosztów uwzględnia się kilka elementów łącznie, a nie tylko samą cenę towaru:
a)  wartość rzeczy wolnej od wad,
b)  rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
c)  niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób „załatwienia” reklamacji. 

Przykładowo – wymiana mebli, urządzeń zabudowanych jest dla konsumenta znacznie 
utrudniona, dlatego naprawa na miejscu powinna być pierwszeństwem.

UWaGa!
Od 25 grudnia br. już przy pierwszej reklamacji konsument będzie mógł żądać: 
wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wol-
ną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi 
przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku konsumentów! 
Oznacza to, iż argument kosztu sposobu usunięcia wady wskazanego przez konsumenta nie 
może stanowić podstawy odmowy spełnienia żądania kupującego konsumenta (art 561 k.c.). 
Taka sytuacja może jednak stanowić podstawę odmowy, jeżeli są spełnione jeszcze inne oko-
liczności, które łącznie składają się na „nadmierność kosztów” – według definicji opisanej 
wcześniej. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli:
n  doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupu-

jącego jest niemożliwe, albo
n  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 

wymagałoby nadmiernych kosztów.

UWaGa!
Niezależnie od kosztów, jeżeli kupujący będący konsumentem żąda naprawy 
rzeczy, sprzedawca musi ją naprawić.

Istotną dla przedsiębiorców informacją jest to, że utrzymano zasadę, iż kupujący nie 
może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (art. 560 § 4 k.c.).

Osobna	procedura	reklamacyjna	związana	z	nieprawidłowym	(wadliwym)	montażem.	
W przypadku napraw często konieczne jest wykonanie demontażu i ponownego montażu 
naprawianego/wymienianego towaru, co może wymagać pewnych nakładów/wiedzy facho-
wej (np. wymiana zabudowanego sprzętu AGD). W każdym z takich przypadków, niezależnie 
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od tego, czy kupujący jest konsumentem, sprzedawca ma obowiązek dokonania demonta-
żu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunię-
ciu wady (art. 5611 k.c.). W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący 
jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 
Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania (jeśli to nie sam sprze-
dawca wykonywał montaż), jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. 
Prawo takie nie przysługuje sprzedawcy, jeżeli kupującym jest konsument. Nie oznacza to 
jednak, iż np. w celu wymiany urządzenia o wartości 100 PLN, sprzedawca musi na żądanie 
konsumenta ponieść koszty demontażu na poziomie 1000 PLN. Zawsze limitem kosztów, 
które sprzedawca zobowiązany jest ponieść, będzie wartość sprzedanej rzeczy. W poda-
nym przykładzie żądanie wymiany rzeczy wartej 100 PLN złożone przez konsumenta sprze-
dawca musiałby honorować, przy czym zobowiązany byłby do pokrycia tylko części tych 
kosztów do kwoty 100 PLN. Powinien zatem wymienić urządzenie za 100 zł i ponieść koszt 
jego demontażu i ponownego montażu do wysokości 100 zł.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 
sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży 
(art. 5612 k.c.). Jeżeli takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz 
została wydana kupującemu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej za-
montowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupują-
cy obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje 
(wszelkie urządzenia zabudowane).

Odesłanie	 rzeczy	 na	 koszt	 i	 ryzyko	 sprzedawcy. Przedsiębiorcy, którzy się spóźnią 
z odebraniem rzeczy, muszą się liczyć z tym, że kupujący może odesłać rzecz na ich koszt 
i ryzyko (art. 567 k.c.). Obecnie kupujący ma obowiązek przechowywania rzeczy kupionej, 
co naraża go na koszty przechowywania.

Z kolei w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy 
interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej 
staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy (dotychczas taki obowią-
zek dotyczył też konsumentów).

UWaGa!
Przy ryzyku pogorszenia się sprzedanego towaru, którego sprzedawca nie od-
biera wbrew swojemu obowiązkowi, konsument nie ma już obowiązku sprzeda-
ży takiej rzeczy, a może rzecz odesłać na koszt sprzedawcy.

Sprzedawca obowiązany jest, niezależnie od rodzaju żądania kupującego (np. wymiany 
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy), przyjąć od kupującego rzecz wadliwą.

VI.5. Termin zgłaszania/dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi

Nowelizacja modyfikuje i porządkuje regulacje związane z terminami zgłaszania/do-
chodzenia roszczeń z tytułu rękojmi (patrz tabela). Sprzedawcy powinni zatem uaktualnić 
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swoje procedury sprzedaży w tym zakresie, tak  by uwzględniały one terminy wyszcze-
gólnione w tabeli.

Tabela.	Terminy	zgłaszania/dochodzenia	roszczeń	z	tytułu	rękojmi	(art.	563	k.c.)

Zdarzenie/rzecz/okres,		
w	związku	z	którym		

sprzedający	ma	obowiązki		
z	tytułu	rękojmi

Uwagi	dla	

kupującego		
–	konsumenta

kupującego		
–	przedsiębiorcy

2 lata od dnia wydania towaru ku-
pującemu 

Okres rękojmi dla ruchomości nowych

5 lat od dnia wydania nieruchomo-
sci kupującemu 

Okres rękojmi dla nieruchomości

Obowiązek zbadania rzeczy w cza-
sie i w sposób przyjęty przy rze-
czach tego rodzaju 

Konsument nie ma tego 
obowiązku

Obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia wady pod rygo-
rem utraty rękojmi, chyba że 
sprzedawca wiedział o wa-
dzie albo zapewnił kupują-
cego, że wady nie istnieją. 
Do zachowania terminu wy-
starczy wysłanie przed jego 
upływem zawiadomienia 
o wadzie.

Używana rzecz ruchoma Możliwość ograniczenia rę-
kojmi do jednego roku od 
dnia wydania rzeczy

Możliwość wyłączenia rękoj-
mi w ogóle

Roszczenie reklamacyjne (usu-
nięcie wady, wymiana, oświadcze-
nie o odstąpieniu od umowy albo 
obniżeniu ceny). Uregulowanie to 
należy stosować do wykonywania 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
prawne rzeczy sprzedanej

Rok od dnia stwierdzenia 
wady, może trwać dłużej 
– do upływu 2-letniego okre-
su rękojmi

Rok od dnia stwierdzenia 
wady

Dochodzenie przed sądem albo 
sądem polubownym jednego 
z uprawnień z tytułu rękojmi

Termin do wykonania innych uprawnień przysługujących ku-
pującemu z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu do czasu pra-
womocnego zakończenia postępowania

Prowadzenie postępowania media-
cyjnego 

Termin do wykonania innych uprawnień przysługujących 
kupującemu z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu do czasu 
odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed me-
diatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji 

Sprzedawca podstępnie zataił 
wadę

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi
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VI.6. Zasady odpowiedzialności sprzedawców w „łańcuchu” sprzedaży

Od 25 grudnia br. będzie obowiązywała istotna i korzystna zmiana dla sprzedawców 
detalicznych. Hurtownicy z kolei powinni uwzględnić to, że zmiana ta może oznaczać dla 
nich zwiększenie zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Jeżeli w wyniku reklamacji 
konsumenta sprzedawca poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne, może on żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich 
sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. Od-
powiedzialność taka obejmuje również tego poprzedniego sprzedawcę, który wiedząc 
o wadzie rzeczy:
n  nie poinformował o niej kupującego, lub 
n  sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na  

skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją 
(art. 5761 § 2 k.c.).

UWaGa!
Uznanie reklamacji konsumenta nie oznacza, że tylko ostatni sprzedawca deta-
liczny ponosi odpowiedzialność finansową.

Odszkodowanie dla ostatniego sprzedawcy detalicznego obejmuje zwrot wszystkich wy-
datków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w tym:
a)  związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, 
b)  związanych z demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem rzeczy sprze danej, 
c)  kwoty, o którą została obniżona cena rzeczy sprzedanej,
d)  utraconych korzyści wynikających z uznania reklamacji.

Sprzedawca detaliczny może realizować swoje uprawnienia względem poprzednich 
sprzedawców w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia poniesienia przez niego kosztów 
(art. 5762 k.c.), nie później jednak niż od dnia, w którym sprzedawca powinien wykonać swo-
je obowiązki wobec konsumenta.

Może się okazać, że podmiot, od którego sprzedawca detaliczny żąda naprawienia 
szkody, nie jest faktycznie odpowiedzialny za powstałą szkodę (np. zawinił importer, 
błędnie tłumacząc instrukcję montażu, a nie dystrybutor na dane województwo czy też 
lokalna hurtownia). W takim przypadku, jeżeli sąd oddali powództwo sprzedawcy deta-
licznego wobec np. lokalnej hurtowni (po przeprowadzeniu ponad rocznego postępowa-
nia sądowego), sprzedawca nadal będzie miał możliwość żądania naprawienia szkody od 
importera – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające powództwo 
stało się prawomocne.

Nowe przepisy wzmacniają pozycję prawną ostatecznego sprzedawcy wobec najczęś-
ciej silniejszych ekonomicznie poprzednich sprzedawców (hurtownia, producent, importer 
etc.). Od 25 grudnia br. zostanie wyłączona zatem możliwość wyeliminowania, czy też nawet 
ograniczenia opisanej odpowiedzialności poprzednich sprzedawców wobec końcowego 
sprzedawcy detalicznego.
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UWaGa!
Prawa sprzedawców detalicznych do podnoszenia roszczeń odszkodowawczych 
(związanych z uznaniem reklamacji konsumentów) wobec poprzednich sprze-
dawców nie można ograniczyć/wyłączyć.

VI.7. Prowadzący komisy będą odpowiadać wobec konsumentów 

Obecnie w sytuacji gdy komisant poinformuje konsumenta o wyłączeniu swojej odpowie-
dzialność za wady ukryte towaru sprzedawanego w komisie, komisant nie ponosi odpowie-
dzialności wobec konsumenta. Wyjątek stanowią wady oczywiste, o których komisant wie-
dział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Po zmianach takie wyłączenie odpowiedzialności 
nie będzie możliwe  – art. 770 § 2 k.c. (patrz przykład).

Przykład
Właściciel komisu informuje na piśmie wszystkich swoich klientów o wyłączeniu odpo-
wiedzialności za ukryte wady fizyczne pojazdów znajdujących się w komisie. Obecnie 
(przed 25 grudnia br.) jeżeli konsument kupił samochód z „przekręconym” licznikiem 
przebiegu pojazdu, właściciel komisu może odmówić ponoszenia odpowiedzialności, 
powołując się na fakt, że sprawdzenie autentyczności przebiegu nie jest łatwe i wyma-
ga poniesienia kosztów, badania pojazdu w ASO etc. Po zmianach właściciel komisu 
zawsze będzie w takiej sytuacji odpowiadał wobec konsumenta za sprzedaż pojazdu 
z „przekręconym” licznikiem.

VII. Gwarancja po zmianach
Udzielenie gwarancji jest tak jak dotychczas całkowicie dobrowolnym i dodatkowym zo-

bowiązaniem wobec kupującego. Poniżej opisane zostały tylko zmiany wynikające z nowe-
lizacji (w tym zmiany doprecyzowujące realizację uprawnień gwarancyjnych). Udzielenie 
gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki 
gwaranta i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości 
określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w rekla-
mie. Obowiązki gwaranta mogą polegać np. na:
a) zwrocie zapłaconej ceny,
b) wymianie rzeczy,
c) naprawie oraz zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 k.c.).

Po wejściu w życie nowelizacji, jeżeli przedsiębiorca w dokumencie gwarancji nie za-
strzeże innego terminu, będzie on wynosił dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz zostanie 
kupującemu wydana (art. 577 § 4 k.c.).

UWaGa!
„domyślny” okres gwarancji wydłużono z roku do dwóch lat.
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Oświadczenia	gwarancyjne. Na żądanie konsumenta przedsiębiorca będący gwarantem 
ma obowiązek wydania oświadczenia gwarancyjnego. Taki dokument gwarancyjny powinien 
być utrwalony na papierze lub innym trwałym nośniku. Dokument gwarancyjny powinien 
spełniać następujące kryteria:
a)  być sformułowany w sposób jasny i zrozumiały,
b)  być sporządzony w języku polskim – jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Polsce,
c)  zawierać nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i teryto-

rialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
d)  zawierać pouczenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 5771 k.c.).

Gwarancja	 a	 rękojmia.	 Tak jak dotychczas kupujący może wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwa-
rancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy 
z tytułu rękojmi. Nowością jest określenie wpływu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 
na okres rękojmi.

Tabela.	Realizacja	uprawnień	z	tytułu	gwarancji	(art.	579	i	581	k.c.)

Wpływ	realizacji	
uprawnień		

z	tytułu	gwarancji
Dotychczas Po	zmianach

na okres rękojmi BRAK bieg terminu do wykonania upraw-
nień z tytułu rękojmi ulega	 zawie-
szeniu	od dnia zawiadomienia sprze-
dawcy o wadzie do dnia odmowy 
przez gwaranta wykonania obowiąz-
ków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na 
ich wykonanie

na okres gwarancji Jeżeli gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy ob-
jętej gwarancją,	 termin	gwarancji	biegnie	na	nowo od chwili dostarcze-
nia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej (lub tylko 
wymienionej części). W przypadku innego sposobu realizacji uprawnień 
z gwarancji, okres	gwarancji	ulega	przedłużeniu	o czas, w ciągu którego 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł 
z niej korzystać.
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