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STAN PRAWNY PRZED 25.12.2014 r. 
 
 

1) ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – 
od 1.01.2003 r. 
 

2) ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny – od 1.07.2000 r. 
 

3) Kodeks cywilny 
 
 



USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego 

 
Sprzedaż konsumencka 

 
Art. 1.1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która 
nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub 
gospodarczą (towar konsumpcyjny). 
 
- umowa sprzedaży 
- towar konsumpcyjny (rzecz ruchoma) 
- konsument 
 

Do sprzedaży konsumenckiej nie stosowało się przepisów Kodeksu 
cywilnego o rękojmi i gwarancji (art. 556-581) 



USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego 
 

Umowa sprzedaży 
Art. 5351. Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w 
takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami. 

Umowa dostawy 
Art. 6051. Jeżeli umowa dostawy jest zawierana w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa dostawcy, a odbiorcą jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy 
w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, do umowy 
tej stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. 

Umowa o dzieło 
Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa 
przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące 
rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani 
zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej.; 

Umowa komisu 
Art. 7701. Do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z 
osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością 
gospodarczą ani zawodową, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. 
 

 



Ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

 
- Rozdział 1 - Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 

 
- Rozdział 2 - Umowy zawierane na odległość 

 
- Rozdział 2a - Szczególne przepisy o umowach zawieranych na 

odległość dotyczących usług finansowych 
 

- Rozdział 3 - Zmiany w przepisach obowiązujących 
 

- Wzorce umowne 
 

- Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny 
 

- Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy 
za niedozwolone 

 
 



STAN PRAWNY PO 25.12.2014 r. 
 
1) Kodeks cywilny 

 
2) ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta 

 
Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, 
w szczególności: 

 
1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 

 
2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza 

lokalem przedsiębiorstwa; 
 

3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa; 
 

4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość 
dotyczącej usług finansowych. 
 

 
 



 
 
 
 
 

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA 
 
 
 

 
 



USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 2 

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 

 
Rozdział 3 

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość 

 
Rozdział 4 

Prawo odstąpienia od umowy 
 

Rozdział 5 
Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość 

 
Rozdział 6  

Przepisy zmieniające 
 



 
 
 
 
 

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich umów 
zawieranych z konsumentami, 

chyba że ustawa stanowi inaczej 
 

 

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w ustawie.  
 
 

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż 
postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się 

przepisy ustawy. 
 
 
 



PRZEPISÓW USTAWY NIE STOSUJE SIĘ DO UMÓW: 
 

1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad 
dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo 
w potrzebie, w tym opieki długoterminowej; 

 
- wyłączenie dotyczy wszystkich usług socjalnych, wyliczenie jest jedynie 

przykładowe 
- przepisy szczególne 

- ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej 
- ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
- ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
- ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 
 
2) dotyczących gier hazardowych; 
 
- przepisy szczególne 
 - ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

 
 
 
 



 
3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych 
objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, 
napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w 
gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy 
konsumenta; 

 
- krótki termin przydatności do spożycia 

 
- niska cena – wysokie koszty obowiązków informacyjnych 

 
- przedsiębiorca jest znany konsumentowi, brak ryzyka naruszenia praw 

 
- np. żywność na dowóz 
 
 

 
 
 



 
4) dotyczących przewozu osób 

 
- przepisy szczególne 

- Kodeks cywilny – art. 774-778 k.c. 
- ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski 
 

- nie dotyczy przewozu rzeczy 
 

- stosuje się jednak: 
 
art. 10 - obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą 

dodatkową płatność 
 
art. 17 – obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w przypadku zawierania 

umów na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
wiążących się dla konsumenta z obowiązkiem zapłaty (np. zakup 
biletów przez Internet) 
 

 
 
 



 
5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub 

zautomatyzowanych punktów sprzedaży; 
 

- automat sprzedający (ang. vending machine) 
 

- zautomatyzowany punkt sprzedaży (ang. automated commercial 
premise) – np. automatyczna myjnia samochodowa, automat biletowy 

 
6) zawieranych z dostawcą usług (art. 2 pkt 27 lit. a ustawy Prawo 

telekomunikacyjne) za pomocą aparatu publicznego w celu 
skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania 
jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub 
faksowego przez konsumenta; 
 

aparat publiczny - publicznie dostępny telefon, w którym połączenie 
opłacane jest automatycznie, w szczególności za pomocą monety, 
żetonu, karty telefonicznej lub karty płatniczej (art. 2 pkt 2 
PrTelekom) 

 
 



 
7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników 

służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich 
stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i 
udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, 
bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek 
opieki zdrowotnej; 
 
 

8) o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie o usługach 
turystycznych 

 
impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące 

jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują 
nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje 
zmianę miejsca pobytu (art. 3 pkt 2 UsłTur) 

 
 



 
9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o timeshare 
 
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą 

a konsumentem: 
 1) umów timeshare; 
 2) umów o długoterminowy produkt wakacyjny; 
 3) umów pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub 

długoterminowego produktu wakacyjnego; 
 4) umów o uczestnictwo w systemie wymiany. 
 
 
Art. 1. 2. Ustawa określa także zasady ochrony konsumentów, z którymi 

przedsiębiorcy zawierają umowy, o których mowa w ust. 1, prawa i 
obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta będących stronami takich 
umów oraz skutki odstąpienia przez konsumenta od takich umów. 

 



USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 
 

UMOWA TIMESHARE 
 

Art. 2. 1. Przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie 
której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach 
wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, 
zawartą na okres dłuższy niż rok. 
 

UMOWA O DŁUGOTERMINOWY PRODUKT WAKACYJNY 
 

Art. 3. 1. Przez umowę o długoterminowy produkt wakacyjny rozumie się 
umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do 
otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści związanych z 
zakwaterowaniem, zawartą na okres dłuższy niż rok. Umowa może także 
przewidywać prawo konsumenta do nabycia usług związanych z podróżą, 
w szczególności prawo do skorzystania z miejsca zakwaterowania, prawo 
do nabycia usług transportowych lub do nabycia innych usług. 
 



USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 
 

UMOWA POŚREDNICTWA W ODSPRZEDAŻY 
 

Art. 4. Przez umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub 
długoterminowego produktu wakacyjnego rozumie się umowę, na 
podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się, odpłatnie, do 
wykonywania czynności prawnych lub czynności faktycznych 
zmierzających do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy 
timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny. 
 

UMOWA O UCZESTNICTWO W SYSTEMIE WYMIANY 
 

Art. 5. Przez umowę o uczestnictwo w systemie wymiany rozumie się 
umowę, na podstawie której przedsiębiorca, odpłatnie, przyznaje 
konsumentowi dostęp do systemu wymiany, w ramach którego 
konsument uzyskuje prawo do korzystania z miejsca zakwaterowania lub 
prawo do nabycia innych usług świadczonych przez przedsiębiorcę, w 
zamian za umożliwienie innym konsumentom korzystania z miejsca 
zakwaterowania będącego przedmiotem jego umowy timeshare. 



 
 

10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest 
zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł. 

 
 
- stosuje się jednak do umów zawieranych na odległość 

 
- art. 3 ust. 4 Dyrektywy – tzw. opcja regulacyjna (poniżej 50 EUR) 

 
 

11) sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym oraz 
postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. 

 
- podstawowym celem jest zaspokojenie wierzyciela 
 



 
12)dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności 

nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów 
dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem 
przepisów rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej. 

 
 
Polski ustawodawca nie wyłączył z zakresu stosowania ustawy o prawach 
konsumenta umów o roboty budowlane zawieranych między inwestorem 
konsumentem a wykonawcą - przedsiębiorcą.  
 



 
13)dotyczących usług finansowych, w szczególności takich jak: 
-czynności bankowe, 
-umowy kredytu konsumenckiego, 
-czynności ubezpieczeniowe, 
-umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
-usługi płatnicze 
 
 

z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych zawieranych na 
odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5. 



 
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH, 

INNYCH NIŻ UMOWY ZAWIERANE 
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

LUB NA ODLEGŁOŚĆ 
 
 

ART. 8 
 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się 
umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile 
informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały 
o: 
 
 
 



 
 
 
1) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu 
świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 

 
-producent, rok produkcji, model, wymiary, data przydatności do spożycia 
 
 

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, 
który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym 
został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i 
numerze telefonu przedsiębiorstwa; 

 
- nie wskazano precyzyjnie jakie informacje należy podać  

 
 



3) aspektach finansowych tj. 
 
- łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami 

 
- gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie 

oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w 
jaki będą one obliczane 
 

- opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych 
kosztach 

 
- 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 także wszystkich kosztów, które konsument jest 
zobowiązany ponieść 

 
 



 
5)sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz 
stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 

 
6)przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za 
jakość świadczenia; 

 
7)treści usług posprzedażnych i gwarancji; 

 
8) czasie trwania umowy 

 
-gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać 
automatycznemu przedłużeniu o sposobie i przesłankach wypowiedzenia 
umowy; 

 
9)funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie 
technicznych środkach ich ochrony; 

 
10)mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze 
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. 



 
 

WYŁĄCZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
DLA DROBNYCH UMÓW ŻYCIA CODZIENNEGO 

 
 
 
Art. 9. Do drobnych umów życia codziennego wykonywanych 
natychmiast po ich zawarciu przepisu art. 8 nie stosuje się. 
 
 
- przepis nie dotyczy umów zawieranych na odległość lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa 
 

- np. sprzedaż pieczywa w piekarni 
 



 
DODATKOWE PŁATNOŚCI 

 
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się 
umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać 
 
 
- wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność 

wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne 
obowiązki umowne przedsiębiorcy. 
 
 

Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, 
lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, 
które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej 
płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności 
dodatkowej. 
 



 
 
 

OPŁATY ZA POŁĄCZENIE TELEFONICZNE 
 
 
 
Bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług do pobierania opłat za 
połączenia telefoniczne, 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. 



 
 
 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY 
 

W UMOWACH ZAWIERANYCH 
 
 
 

- POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
- NA ODLEGŁOŚĆ 

 
 
 
 
 



UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ 
 
umowa zawarta z konsumentem 
 
w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość 
 
- odpowiednia infrastruktura – np. telefon, sklep internetowy 

 
- jest to normalny a nie okazjonalny sposób zawierania umów 
(np. nie będzie umową zawartą na odległość umowa zawarta  przez telefon 
do zwykłego sklepu i wysłanie grzecznościowo rzeczy  do konsumenta) 
 
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron 
 
- nawet jedno spotkanie „twarzą w twarz” wyłącza stosowanie przepisów 

 
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie; 
 
- odbiór osobisty w sklepie nie odbiera charakteru umowy na odległość 
 
 
 
 



UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Umowa z konsumentem zawarta: 
 
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest 

lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, 
 

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta poza lokalem 
przedsiębiorstwa (w okolicznościach, o których mowa w lit. a,) 
 

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

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

 
 
 
 



 
LOKAL PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo 

częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi 
działalność na stałe, 
 
 

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w 
którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na 
stałe; 
 

- nie musi mieć oznaczenia przedsiębiorcy 
 

- czy stoisko w supermarkecie to jest stałe miejsce prowadzenia 
działalności?  
 

 
 



INFORMACJE UDZIELANE KONSUMENTOWI 
 

Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i 
zrozumiały o: 
 

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu 
świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 
 

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, 
który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod 
którym został zarejestrowany; 
 

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz 
numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi 
konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z 
przedsiębiorcą; 
 

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest 
inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 

 
 



 
5) aspektach finansowych tj. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za 
świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia 
nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich 
wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za 
transport, dostarczenie, 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 
płatności; 
 
 
6) 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; 



 
7)sposobie i terminie zapłaty; (brak w przepisach ogólnych) 

 
8)sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz 
stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 

 
9)sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na 
podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, 
zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; 

 
10)kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które 
ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - 
kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie 
mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. gabaryty, 
konieczność zabezpieczenia przed uszkodzeniem) 

 
11)obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez 
przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli 
konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 
ust. 3 i art. 21 ust. 2; 

 



 
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub 
okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; 

 
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 

 
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich 
realizacji; 

 
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim; 

 
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach 
wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony 
lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 

 



 
 

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z 
umowy; 

 
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji 
finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie 
przedsiębiorcy; 

 
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich 
ochrony; 

 
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze 
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca 
wie lub powinien wiedzieć; 

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

 



ART. 12 - stanowi o rodzaju przekazywanych informacji 
ART. 14 - stanowi o sposobie udzielenia tych informacji 

 
SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI KONSUMENTOWI 

 
Przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji 

 
A. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 

 
- utrwalonych na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na 

innym trwałym nośniku (np. e-mail, sms, CD, pendrive) 
 

- w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem 
 

B. Umowy zawierane na odległość  
 
- w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się 

na odległość 
 

- w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. 
 



 
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY 

 
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, 
utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. 
 
- umożliwia zapoznanie się przez konsumenta z umową którą niespodziewanie 

zawarł (akwizycja) i podjęcie decyzji o odstąpieniu 
 

- Brak terminu w jakim ma to nastąpić 
 

- od przedsiębiorcy zależy czy wyda dokument umowy czy potwierdzenie 
zawarcia umowy 
 

- na papierze lub za zgodą konsumenta np. na CD, mail, pendrive 
 

- Dokument umowy to dokument z oświadczeniami obu stron 
 

- Potwierdzenie zawarcia to jednostronne oświadczenie przedsiębiorcy (dowód) 
 



 
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY 

 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 
 

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi 
potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w 
rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili 
dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 
 
 
Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 
1, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje 
na trwałym nośniku przed zawarciem umowy; 

 
 



UPROSZCZONY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
W UMOWACH ZAWIERANYCH 

POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy: 
 
- ustalone w umowie wynagrodzenie nie przekracza 600 zł (koszty), lub 

 
- konsument zażądał wykonania usługi przez przedsiębiorcę w celu naprawy lub 

konserwacji, a przedsiębiorca i konsument natychmiast wykonują swoje 
zobowiązania (mogłoby to wydłużyć czas naprawy) 
 

przedsiębiorca jest zobowiązany: 
1) udzielić konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3, 

oraz informacji dotyczących wynagrodzenia i sposobu, w jaki ma być 
obliczane; 

2) przedstawić łączny kosztorys utrwalony na papierze lub, za zgodą 
konsumenta, na innym trwałym nośniku; 

3) udzielić informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 9 i 12, z tym że 
jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, nie muszą być one utrwalone na 
papierze lub innym trwałym nośniku. 
 

 



UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ (ELEKTRONICZNIE) 
OBOWIĄZEK ZAPŁATY 

 
Art. 17. 1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, 
przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i 
widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, 
informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17. 
 
- na stronie www przed zawarciem umowy przedsiębiorca musi przedstawić 

konsumentowi określone informacje o płatności 
- wysłać e-mail z informacją o płatności 
 
Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia 
wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
 
konsument musi potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty w szczególności 
kliknąć przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego 
jednoznacznego sformułowania np. kup teraz 
 
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3, umowa nie 
zostaje zawarta. 

 



UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ 
STRONY INTERNETOWE 

 

Art. 18. Na stronach internetowych służących do prowadzenia 
handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej 
na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o 
ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych 
sposobach płatności. 
 
np. brak wysyłki za granicę 
np. wysyłka tylko Pocztą Polską S.A. 
np. zapłata tylko przelewem z góry 
 
- uniknięcie sytuacji w której cena jest atrakcyjna a sprzedawca 

rekompensuje niską cenę wysokimi kosztami przesyłki 
 
- nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku poinformowania 

konsumenta o łącznym koszcie zakupu 
 



UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ 
OGRANICZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

 
Art. 19. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na 
odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na 
ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed 
zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące: 
- głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, 
- oznaczenia przedsiębiorcy, 
- łącznej ceny lub wynagrodzenia, 
- prawa odstąpienia od umowy, 
- czasu trwania umowy, 
- sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia jeżeli umowa została zawarta na czas 

nieoznaczony 
 

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o 
których mowa w art. 12 ust. 1 w sposób odpowiadający rodzajowi użytego 
środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych 
prostym językiem. 
- np. link do strony www z pełną informacją 

 
- skoro zastosowany środek uniemożliwia przekazanie informacji to jak 

przekazać te informacje? 



UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ - ZAWIERANA PRZEZ TELEFON 
 

Art. 20. 1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w 
celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy 
poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane 
oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. 
 
„Dzień dobry. Nazywam się Jan Kowalski. Dzwonię w imieniu firmy ABC sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie w celu złożenia oferty sprzedaży produktu o nazwie …” 
 
- dodatkowo na przedsiębiorcy ciążą obowiązki informacyjne np. minimalne 

uwzględniające charakter tego środka porozumiewania się na odległość 
 

Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, 
ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na 
papierze lub innym trwałym nośniku. 
 
Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało 
utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu 
potwierdzenia od przedsiębiorcy. 
- wysłanie projektu umowy to obligatoryjny element zawarcia umowy 
- nie jest możliwe zawarcie umowy tylko przez telefon 

 
 



SKUTKI 
 

Art. 23. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych 
dotyczących: 
- opłat dodatkowych, lub 
- innych kosztów (transportu, opłat pocztowych, ubezpieczenia), lub 
- kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy 
konsument nie ponosi tych opłat i kosztów. 
 
- co do pozostałych obowiązków brak sankcji – przepisy k.c. 

 
Art. 22. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, stanowią integralną część 
umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być 
zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. 
 
- nawet jeżeli informacje nie zostaną powtórzone w ostatecznej treści umowy to 

są jej częścią 
- tylko te, które zostały faktycznie udzielone 
- przedsiębiorca nie może zmienić jednostronnie przez wysłanie e-maila 
 
Art. 24. Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w 
art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy. 
 
 
 



 
 

Art. 25. Do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub 
na odległość stosuje się przepisy art. 10 i art. 11. 
 
 
 
Art. 10 - obowiązek uzyskania zgody na każdą dodatkową płatność 
 
 
 
Art. 11 - zakaz pobierania opłat wyższych niż zwykłe połączenie 
telefoniczne 



KONSUMENCKIE 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub 

poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni 

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady 

bez ponoszenia kosztów.  

 
 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub 

umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa 

się za niezawartą. 



 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc 
zobowiązany do przeniesienia jej własności 
 
-od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego 
osobę trzecią inną niż przewoźnik (np. odebranie z poczty) 

 
2) dla umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane 
osobno, partiami lub w częściach 

 
-od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 
 
3) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony 

 
-od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy (np. dostarczanie codziennie przez 
okres miesiąca określonego towaru) 
 

4)dla pozostałych umów 
 

-od dnia zawarcia umowy 
 



 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy 

rozpoczyna się: 
 
 

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez 
przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy - prawo to 
wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 
do odstąpienia 
 
 
Jeżeli w trakcie biegu tego terminu konsument został 
poinformowany o prawie odstąpienia od umowy to termin 
do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od 
udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. 



 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 
 
 

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, 
składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy 
 
 
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do ustawy. 
 
 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
przed jego upływem. 
 



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać 

tylko w przypadku chęci odstąpienia 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 sprzedaży następujących rzeczy(*) 
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 
polegającej na wykonaniu następujących 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. 



 
Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

 
PRZEDSIĘBIORCA – zwrot płatności 

 

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o 
odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie 
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy. 
 
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że 
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie 
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 

 



 
Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

 

KONSUMENT – zwrot rzeczy 
 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub 
przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru 
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam 
odbierze rzecz. 
 
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego 
upływem. 
 
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, 
chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował 
konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 



PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE 
W ODNIESIENIU DO UMOWY: 

 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy; 
 

- instalacja Internetu przewodowego w domu konsumenta 
 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 

- zakup złota na giełdzie 
 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 

- ubrania szyte na miarę 
 

 

 
 

 



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

 

- artykuły żywnościowe kupowane w sklepie internetowym 
 

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

- szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, soczewki kontaktowe 
 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 
 
- paliwo wlane do samochodu 
 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena 
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie 
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań 
na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 

- wino kupione w celach spekulacyjnych 



8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w 
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy 
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub 
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy 
lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 

- naprawa sprzętu RTV, AGD 
 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 
- otwarcie zafoliowanej płyty CD 
- - po otwarciu można skopiować i odstąpić od umowy 

 
10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę; 



11)zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 
- aukcja publiczna - sposób zawarcia umowy polegający na składaniu 

organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert 
przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą 
uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia 
umowy 
 

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług 
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 

- pokój w hotelu, bilet na koncert, restauracje 
 

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

Spotify, Deezer, iTunes 



 
 

 
 
 

RĘKOJMIA 
 

- Ogólna 
 

- „Konsumencka” 



RĘKOJMIA 556-576 KC 
 

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz 
sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 
- wystąpienie wady fizycznej lub prawnej 
- charakter absolutny, niezależny od winy lub wiedzy sprzedawcy o wadzie 
 

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE 
WYKONANIE UMOWY 471-486 KC 

 
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi. 

 
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
- wina 
- związek przyczynowy 

 
GWARANCJA 577-581 KC 

 
 



Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z 
umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
 

- konsument chciał kupić garnki do płyty indukcyjnej a kupił zwykłe 
 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 
tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
 

- sprzedawca zapewniał, że zegarek jest wodoodporny a nie jest 
 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia; 
 

- przedsiębiorca chciał kupić urządzenie do prowadzenia działalności 
gospodarczej a nie było ono do tego przeznaczone 

 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 
 

- w pudełku klocków brakuje elementów 
 
 

 
 



 
 
 

„WADA MONTAŻOWA” 
 

5) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie 
nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności 
te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą 
sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który 
postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
 
- nie jest przejawem niezgodności rzeczy z umową 

 
- sama rzecz jest zgodna z umową 
 
- wynika z tego, że wada fizyczna to pojęcie szersze niż 

niezgodność rzeczy z umową 
 

 
 
 
 

 
 
 



Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z 
umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
 
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 
tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy 
traktuje się publiczne zapewnienia: 
- 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. 
 

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego 
konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z 
publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, 
nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o 
zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed 
zawarciem umowy sprzedaży. 
 
- Odpowiedzialność sprzedawcy za treść rekla, i ifnormacji o rzeczy 
 
 



WADA PRAWNA 
 

Art. 5563. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, 
jeżeli rzecz sprzedana: 
 
- stanowi własność osoby trzeciej 
- jest obciążona prawem osoby trzeciej 
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą 

wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 
- w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także 

za istnienie prawa. 
 
 

- wada prawna nie odwołuje się do niezgodności rzeczy z umową 



 
 
Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa 
na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 
sprzedanej w tej samej chwili. 
 
- kupujący przedsiębiorca musi udowodnić, że wada istniała w 

momencie wydania rzeczy lub wynikała z przyczyny istniejącej w 
chwili wydania rzeczy 
 

- jeżeli wada powstała wskutek złego przechowywania to 
sprzedawca za nią nie odpowiada 

 
Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna 
została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy 
sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w 
chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 



ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili 
zawarcia umowy. 

 
- sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności, jeżeli kupujący 

wiedział o wadzie. Wiedza sprzedawcy o wadzie nie ma tu 
znaczenia. 
 

- kupujący musi wiedzieć o wadzie a nie mieć możliwość 
zapoznania się. Trzeba o wadzie poinformować 

 



 

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI 
 
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. 
 
Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w 
przypadkach określonych w przepisach szczególnych. 
 
 
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed 
kupującym. 



 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może: 
 
 
Brak sekwencyjności wykonywania uprawnień 

 
 

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
 

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 

3) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (rzeczy zamienne) 
 

4) żądać usunięcia wady 
 
 



1, 2) OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY I ODSTĄPIENIU 
 

Uprawnienia te sprzedawca może zatamować 
 
Uprawnienia te nie przysługują jeżeli: 
 
a) sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego: 
 - wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo 
 - wadę usunie. 

 
b) jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo 
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub 
usunięcia wady to sprzedawca nie może zatamować uprawnień kupującego 
 

OBNIŻENIE CENY 
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z 
umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 



ŻĄDANIE ALTERNATYWNE KONSUMENTA WOBEC 

ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDWACĘ 
 

wybór między sposobem zatamowania oświadczeń kupującego polegającym na 
wymianie bądź usunięciu wady należy do sprzedawcy, chyba że kupujący to 
konsument 
 
Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę: 
 
a) usunięcia wady - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (chyba, że rzecz 

oznaczona jest co do tożsamości) 
 

b) wymiany rzeczy - żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do 
zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo 
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem 
proponowanym przez sprzedawcę. 

 
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, 
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę 
niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
 
 



3,4) WYMIANA LUB NAPRAWA RZECZY 
 

Jeżeli pierwotnym żądaniem kupującego jest wymiana lub 
naprawa rzeczy to: 
 
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad 
lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego. 
 
Wybór między wymianą lub naprawą należy do kupującego chyba, że 
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany 
przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym 
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów. 
 
Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić 
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy 
koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy 
sprzedanej. 
 



 
 

KOSZTY W RAZIE SKORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ 
PRZEZ KUPUJĄCEGO 

 
 
 
 
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest 
obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do 
miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca 
nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została 
wydana kupującemu. 
 



 
 

UZNANIE ŻĄDANIA 
 
tylko dla konsumentów 
 
nie dotyczy odstąpienia do umowy 
 
ma na celu przyspieszenie realizacji uprawnień z rękojmi 
 
 
Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub 
usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, 
określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie 
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, 
że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 



AKTY STARANNOŚCI – zawiadomienie o wadzie 
 

- dla konsumentów przepisy nie przewidują terminu na zawiadomienie o 
wadzie 
 

- tylko dla przedsiębiorców 
 

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z 
tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy 
rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, 
a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie 
zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego 
upływem zawiadomienia o wadzie. 
 
Utrata uprawnień nie następuje mimo niezachowania terminów do 
zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o 
wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że 
wady nie istnieją. 



TERMINY 
 

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 

fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi 
o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania 
rzeczy kupującemu.  
 
Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana 
rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, 
nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 
 
Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z 
tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. 
 
Art. 5681. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin 
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia 
wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
 
 
 



PRZEDAWNIENIE 
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku 
od dnia stwierdzenia wady (termin ten dotyczy również obniżenia ceny i 
odstąpienia od umowy) 
 
Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może 
zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi (2 i 5 
lat) 
 

PRZEDŁUŻENIE PRZEDAWNIENIA 
Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg 
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny 
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub 
usunięcia wady. 
 

ZAWIESZENIE PRZEDAWNIENIA 
W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin 
do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, 
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
- również do mediacji i sądu polubownego 
 
 
 



RĘKOJMIA A ODSZKODOWANIE 
 

Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej 

kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo 
obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą 
poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, 
choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca 
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu 
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, 
przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych 
nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych 
nakładów. 
 
Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych. 
 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez 
sprzedawcę. 
 



 
 
 
 

GWARANCJA 
 

 



GWARANCJA 
 

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.  
 
Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie 
zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz 
zapewnieniu innych usług. 
 
Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, 
poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w 
oświadczeniu gwarancyjnym. 
 
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 
dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 



OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 
 

Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i 
zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie 
zrozumiałej formie graficznej. 
 

Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do 
wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności: 
nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w RP, 
czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 
uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, 
stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej. 
 

Uchybienie wymaganiom nie wpływa na ważność oświadczenia 
gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. 
 
Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania 
oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym 
trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 



 
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

 
Art. 5773. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą 
sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność 
znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w 
dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych 
umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń. 



NIEZALEŻNOŚĆ UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH OD 
UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI 

 
Art. 579. § 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
 
§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
 
§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta 
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 


