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I.  WYBRANE DEFINICJE

Konsument - to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z działalnością  gospodarczą lub za-
wodową tej osoby. 

PRZYKŁAD
Konsumentem jest osoba fizyczna, która kupuje w salonie samochód 
osobowy np. do codziennego użytkowania w rodzinie. Jeżeli nato-
miast ta sama osoba kupuje samochód  na cele związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą (np. przewóz osób przez taksówka-
rza), to w tym zakresie konsumentem już nie będzie. 

Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka ak-
cyjna) i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wy-
twórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działal-
ność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 
Gwarant - jest to przedsiębiorca, który oświadcza w dokumencie 
gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej dołączonej do produk-
tu) lub reklamie, iż towar, którego dotyczy gwarancja, posiada 
określone właściwości i jednocześnie deklaruje, iż dobrowolnie  
i nieodpłatnie podejmie kroki wskazane w gwarancji w przypad-
ku, gdyby okazało się, że tych właściwości zakupiony produkt 
jednak nie posiada (np. wymieni towar na nowy lub go naprawi).
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II. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ A GWARANCJA

Praktyka pokazuje, iż w świadomości konsumentów często funk-
cjonuje pojęcie gwarancji jako jedynego rodzaju uprawnienia, 
z którego można skorzystać, jeżeli zakupiony towar okaże się 
wadliwy. Warto jednak podkreślić, że w przypadku ujawnienia 
się wad kupionego towaru, konsument najczęściej ma do wyboru 
dwa rodzaje roszczeń - jedno wynikające z tytułu niezgodności 
towaru konsumpcyjnego z umową, które przysługuje na mocy 
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprze-
daży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego1 (zwanej 
dalej również ustawą), oraz drugie wynikające z gwarancji, któ-
re przysługują konsumentowi, jeżeli gwarancja została udzielona 
przez przedsiębiorcę. 

PRZYKŁAD
Maria Nowak kupiła buty. Przy ich odbiorze sprzedawca wręczył jej 
kartę gwarancyjną. Okres gwarancji wynosił pół roku. Po trzech 
miesiącach w bucie odkleiła się podeszwa. W tej sytuacji Pani Maria 
może - według swego wyboru - skorzystać z uprawnień wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową (uprawnienia ustawowe) albo 
z tych, które wynikają z gwarancji (uprawnienia umowne).
Jeżeli wada zakupionego obuwia ujawniłaby się po np. 8 miesiącach 
od dnia zakupu, to w opisanym przykładzie Pani Marii przysługiwa-
łyby wyłącznie uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. 
Natomiast jeśli przy zakupie towaru Pani Maria nie otrzymałaby 
gwarancji, to w przypadku ujawnienia się jego wady również mogła-
by skorzystać wyłącznie z uprawnień z tytułu niezgodności towaru  
z umową.

Należy podkreślić, iż gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień kupującego wobec sprzedawcy wynikających z nie-
zgodności towaru z umową. To konsument dokonuje wyboru, 
z którego uprawnienia skorzysta. Istotne jest jednak, że kiedy 

1 Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.
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wybór zostanie już dokonany, to należy konsekwentnie korzy-
stać z wybranych uprawnień aż do usunięcia ujawnionej wady.  
W związku z tym warto przed dokonaniem wyboru przeanalizo-
wać uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu niezgod-
ności towaru z umową oraz wynikające z udzielonej na towar 
gwarancji i wybrać te, które są w danych okolicznościach najko-
rzystniejsze dla konsumenta.  

III. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Przesłanki odpowiedzialności 
Pociągnięcie sprzedawcy do odpowiedzialności z tytułu niezgod-
ności towaru z umową uwarunkowane jest spełnieniem dwóch 
przesłanek: towar, który został kupiony, jest niezgodny z zawar-
tą wcześniej umową oraz niezgodność ta istniała w momencie,  
w którym wydano towar konsumentowi.

PRZESŁANKA nr 1: Niezgodność towaru z umową może polegać 
na tym, że:
a) towar nie nadaje się do użytku w celu, do jakiego tego rodza-

ju produkty są zwykle używane;

PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła rower do jazdy miejskiej. Jeżeli w trak-
cie użytkowania roweru w mieście, ciągle spada w nim łańcuch i tym 
samym uniemożliwia dalszą jazdę, to w takim przypadku możemy 
mówić o niezgodności towaru z umową. Jeżeli natomiast w trakcie 
jazdy miejskiej rower działa bez zarzutu, natomiast podczas wy-
czynowej górskiej wyprawy rowerowej, na którą wybrała się Pani 
Maria, łańcuch notorycznie spada, to nie możemy mówić o niezgod-
ności towaru z umową, gdyż produkt był wykorzystywany niezgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

b) właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechują-
cym zwykle towar tego rodzaju;
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PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła garnitur dla swojego męża Henryka.  
W sklepie wydawało się, że garnitur jest czarny. Jednak po powrocie 
do domu i po ponownym przymierzeniu zakupionego towaru przez 
męża okazało się, iż odcień spodni, w naturalnym świetle dziennym, 
jest jaśniejszy niż kolor marynarki. W opisanym przypadku garnitur 
można użytkować - czyli nadaje się do celu, do którego zwykle tego 
typu odzież jest używana, ale Pani Maria ma prawo oczekiwać, że 
garnitur, który zakupiła, będzie spełniał nie tylko walory użytkowe, 
ale również estetyczne. W związku z tym przysługuje jej możliwość 
skorzystania z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową. 

c) towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju 
towaru, które wynikają z publicznych zapewnień sprzedawcy 
lub producenta;

PRZYKŁAD
Pani Maria jest miłośniczką pływania. W związku z tym, zachęcona 
plakatem umieszczonym na witrynie sklepu sportowego informują-
cym, że „okulary marki X nigdy nie parują, niezalenie od tempera-
tury wody i otoczenia”, zakupiła reklamowany produkt. W trakcie 
pierwszego użycia zakupionego produktu na krytym basenie okazało 
się jednak, iż okulary zaparowały. Powyższa wada ujawniała się rów-
nież podczas kolejnych wizyt na basenie. Stwierdzona wada daje 
Pani Marii szanse skorzystania z uprawnień wynikających z niezgod-
ności towaru z umową. 

d) towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony 
przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten ostatni 
postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży;

PRZYKŁAD
Pani Maria zakupiła meble kuchenne robione na zamówienie. W za-
wartej umowie uzgodniono, iż zakupiony towar zostanie zamonto-
wany przez sprzedawcę według projektu załączonego do umowy. 
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Po wykonaniu umowy okazało się, że kuchnia nie została wykonana 
zgodnie z projektem. 
Pani Maria zakupiła również szafkę pod telewizor do samodzielnego 
montażu. Pan Henryk - mąż Pani Marii - zmontował szafkę postę-
pując zgodnie z pisemną i graficzną instrukcją montażu załączoną 
do zakupionego produktu. Po montażu okazało się, iż w szafce nie 
można zamknąć drzwiczek. 
Pani Maria w obydwu opisanych przypadkach może skorzystać  
z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

e) towar nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi 
lub nie ma cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru oraz 
towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego 
przy zawarciu umowy;

PRZYKŁAD
Pani Maria postanowiła kupić wnukowi laptopa. Nie mając jednak 
odpowiedniej wiedzy technicznej, opisała sprzedawcy, że wnuk 
na zakupionym sprzęcie chce zagrać w otrzymaną wcześniej grę  
X i w związku z tym sprzęt powinien spełniać konieczne warunki 
techniczne. Powyższe ustalenia zostały przez sprzedawcę potwier-
dzone na piśmie. Niestety po odebraniu sprzętu okazało się, że uru-
chomienie w/w gry nie jest możliwe z uwagi na zbyt słabą kartę 
graficzną. W takim przypadku Pani Marii również przysługują upraw-
nienia wynikające z niezgodności towaru z umową. 
Należy pamiętać, iż to Pani Maria musi udowodnić, iż sprzedawca 
zapewniał ją o odpowiednich właściwościach kupowanego towaru. 
W opisanym przypadku Pani Maria postąpiła właściwie, bowiem za-
dbała o pisemne potwierdzenie ustaleń poczynionych ze sprzedaw-
cą.

PRZESŁANKA nr 2:  Niezgodność towaru z umową musi istnieć  
w momencie wydania towaru konsumentowi.
Obligatoryjnym elementem warunkującym odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest również 
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stwierdzenie faktu, że przedmiotowa niezgodność (wada) istnia-
ła już w chwili wydania towaru. 
Ponieważ najczęściej konsument ma problemy w wykazaniu, iż 
niezgodność towaru z umową istniała w momencie wydania to-
waru, to ustawodawca wprowadził domniemanie prawne polega-
jące na tym, że jeżeli niezgodność towaru z umową jest stwier-
dzona przed upływem 6 miesięcy od wydania go konsumentowi, 
to z mocy prawa przyjmuje się, że przyczyna niezgodności istnia-
ła w chwili wydania towaru. Oznacza to, że sprzedawca, chcąc 
uwolnić się od odpowiedzialności, musi udowodnić, że niezgod-
ność powstała na skutek działania konsumenta, osób trzecich lub 
siły wyższej, i w związku z tym nie istniała w momencie wydania 
towaru konsumentowi. 
W przypadku gdy konsument występuje z roszczeniami po upły-
wie w/w okresu 6-miesięcznego, jego sytuacja prawna ulega za-
sadniczej zmianie, bowiem to on musi udowodnić, że ujawniona 
wada istniała już w chwili wydania towaru przez sprzedawcę. 

WAŻNE
Jeżeli konsument nabywa towar wiedząc o jego wadzie, to nie może 
- co do tej wady - skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu nie-
zgodności towaru z umową np. przy zakupie telewizora przecenio-
nego z uwagi na pękniętą obudowę nie może on składać reklamacji 
z powołaniem się na wspomnianą, wiadomą mu usterkę. 

2. Termin do skorzystania z uprawnień wynikających z nie-
zgodności towaru z umową

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego 
z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 
dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu po spełnieniu 
opisanych wyżej przesłanek. Termin ten biegnie na nowo w ra-
zie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz 
używana, strony mogą ten termin ograniczyć maksymalnie do 
jednego roku. Inne przypadki modyfikacji w/w dwuletniego ter-
minu nie są dopuszczalne. 



11

W przypadku korzystania przez konsumenta z uprawnień wyni-
kających z niezgodności towaru z umową adresatem reklamacji 
jest sprzedawca - w takiej sytuacji nie może on odsyłać konsu-
menta do producenta, hurtownika bądź importera. 

WAŻNE
Kupujący powinien zgłosić sprzedawcy roszczenia przewidzenie  
w ustawie w związku ze stwierdzoną niezgodnością towaru z umową 
przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady pod rygorem 
ich utraty.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomie-
nia przed jego upływem.
Szczególne, krótsze terminy zawiadomienia o stwierdzonych wa-
dach produktów żywnościowych ustalone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 
2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdze-
niu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. 2003 nr 31 
poz. 258). 

3. Forma reklamacji

Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane w formie pisemnej 
lub ustnej. Zgłoszenie swoich roszczeń w formie pisemnej uła-
twia - w przypadku ewentualnego sporu - późniejsze udowod-
nienie faktu złożenia reklamacji oraz jej terminu i treści. Zgło-
szenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące 
elementy: 
• datę sporządzenia pisma,
• imię, nazwisko i adres konsumenta (dla przyśpieszenia proce-

dury można również podać numer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej),

• pełną nazwę adresata zgłoszenia reklamacyjnego,
• datę nabycia towaru, jego nazwę oraz cenę (ułatwia to sprze-

dawcy identyfikację transakcji),
• opis niezgodności towaru z umową (opis wady, która w na-

szej opinii istniała już w chwili wydania towaru, a która jest 
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przeszkodą w korzystaniu z nabytego produktu zgodnie z jego 
przeznaczeniem),

• wskazanie terminu, w którym wada została zauważona (nale-
ży pamiętać o konieczności zgłoszenia zauważonej niezgod-
ności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od 
dnia jej wykrycia, w przeciwnym razie uprawnienie z tego 
tytułu zostaje utracone), 

• opis żądania konsumenta (wymiana towaru na nowy, naprawa 
towaru, odstąpienie od umowy czy też obniżenie ceny),

• kserokopię dowodu zakupu jako załącznik (np. paragon lub 
faktura VAT, fakt zakupu można próbować udowadniać rów-
nież w inny sposób, ale przedłuża to procedurę reklamacyj-
ną),  

• podpis konsumenta.

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
Stary Sącz, dnia 24 września 2013 r.

Maria Nowak
ul. Góralska 1234
343-899 Stary Sącz
       Jan Kowalski 
       Handel Obuwiem 
       ul. Zielona 9876
       343-899 Stary Sącz

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
w związku z niezgodnością zakupionego towaru z umową

W dniu 20 sierpnia 2013 r. nabyłam w Pana sklepie buty sportowe 
do biegania w cenie 400 zł. W zakupionym obuwiu, po jednokrot-
nym ich użyciu, odkleiła się podeszwa. Powyższą wadę stwierdziłam  
w dniu 2 września 2013 r. W związku z faktem, iż wada ujawniła się 
po jednokrotnym użyciu obuwia, jestem przekonana, iż istniała ona 
w dniu wydania towaru i polegała prawdopodobnie na użyciu nie-
właściwego kleju. Ujawniona wada całkowicie uniemożliwia mi ko-
rzystnie z nabytego towaru do celu, do jakiego został on zakupiony. 
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W związku z powyższym wnoszę o wymianę zakupionych butów na 
nowe, wolne od wad (lub ich naprawę).
W załączeniu przedstawiam dowód zakupu obuwia w Pana sklepie - 
paragon nr 183637/08/2013.  

Podpis konsumenta
…………………………….

4. Uprawnienia konsumenta w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności towaru z umową

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu niezgodności 
towaru z umową mają charakter dwuetapowy. Jeśli towar za-
kupiony przez konsumenta ma wady, to w pierwszej kolejności 
można żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową 
przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Natomiast po 
zaistnieniu określonych w ustawie przesłanek, konsument może 
domagać się również obniżenia ceny lub też odstąpić od zawartej 
umowy.

ETAP nr 1. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, konsu-
mentowi przysługuje prawo wyboru między dwoma żądaniami: 
naprawy wadliwego towaru lub jego wymiany na nowy, wolny 
od wad. Decyzję w tym zakresie konsument powinien podjąć 
w momencie dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego. Należy 
jednak pamiętać, iż w pewnych sytuacjach, określonych przez 
ustawodawcę, prawo wyboru może zostać wyłączone, tj. wtedy 
gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nad-
miernych kosztów. Z niemożliwością naprawy będziemy mieli 
do czynienia np. w sytuacji, gdy zaprzestano produkcji części 
zamiennych koniecznych do dokonania naprawy wadliwego to-
waru - z kolei niemożliwość wymiany będzie zachodzić, gdy np. 
w ogóle zaprzestano produkcji zakupionego towaru. Wyłączenie 
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prawa konsumenta do żądania naprawy lub wymiany wadliwe-
go towaru na nowy może także wynikać z nadmierności kosztów  
z tym związanych. Z taką sytuacją konsument może się spotkać 
np. gdy towar lub części zamienne, potrzebne do jego naprawy-
są wprawdzie możliwe do sprowadzenia przez sprzedawcę, ale 
koszty tej czynności są niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
wartości samego towaru. 

PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła małe radio z budzikiem do sypialni w ce-
nie 29,99 zł. Po kilku tygodniach użytkowania zakupionego sprzętu 
uległ on awarii polegającej na tym, że z głośnika wydobywał się tyl-
ko głośny szum. Pani Maria, wykorzystując uprawnienia wynikające 
z tytułu niezgodności towaru z umową, niezwłocznie zgłosiła się do 
sprzedawcy, żądając wymiany towaru na nowy. Sprzedawca zaofe-
rował jednak wyłącznie naprawę towaru argumentując, iż nie posia-
da już w sprzedaży takiego urządzenia, a jego sprowadzenie z Azji 
jest wprawdzie możliwe, ale pociągnęłoby za sobą niewspółmiernie 
wysokie koszty. W opisanym przykładzie sprzedawca postąpił zgod-
nie z uprawnieniami przysługującymi mu w ramach obowiązujących 
przepisów prawa. 

ETAP nr 2. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny

Szczególnym uprawnieniem konsumenta związanym z nabyciem 
wadliwego towaru jest możliwość żądania obniżenia ceny lub od-
stąpienie od umowy - można z nich skorzystać tylko w przypad-
ku zaistnienia wyjątkowych okoliczności wynikających z ustawy  
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Katalog ten obej-
muje sytuacje, w których: 
a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu 

zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem 
jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
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PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła małe radio z budzikiem do sypialni w ce-
nie 29.99 zł.  Po kilku tygodniach użytkowania zakupionego sprzętu 
uległ on awarii, polegającej na tym, że z głośnika wydobywał się 
tylko głośny szum. Pani Maria, wykorzystując uprawnienia wynikają-
ce z tytułu niezgodności towaru z umową, niezwłocznie zgłosiła się 
do sprzedawcy, żądając wymiany towaru na nowy lub jego naprawy. 
Okazało się jednak, że sprzedawca nie posiada już w sprzedaży ta-
kiego urządzenia ani części zamiennych umożliwiających naprawę, 
a ewentualne sprowadzenie nowego towaru lub części zamiennych  
z Azji jest wprawdzie możliwe, ale pociągnęłoby za sobą niewspół-
miernie wysokie koszty. W tej sytuacji Pani Maria odstąpiła od umo-
wy i zażądała zwrotu zapłaconej za towar kwoty. 

b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprze-
dawcę w odpowiednim czasie;

Naprawa lub wymiana towaru powinny być wykonane w odpo-
wiednim czasie. Rozstrzygnięcie, czy uczyniono zadość roszcze-
niom konsumenta w odpowiednim czasie, należy rozpatrywać  
w kontekście konkretnego przypadku uwzględniając rodzaj towa-
ru, jego zaawansowanie techniczne, cel nabycia itp. Inaczej mó-
wiąc, odpowiedni czas naprawy lub wymiany to taki, w którym 
przeciętny sprzedawca powinien być w stanie sprostać żądaniu 
konsumenta, jednak na tyle krótki, by nie powodować nadmier-
nych trudności dla tego, kto zakupił towar.

PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła w styczniu 2013 r. buty zimowe. Po 3 ty-
godniach normalnego użytkowania w butach zepsuły się zamki. Pani 
Maria, wykorzystując uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności 
towaru z umową, niezwłocznie zgłosiła się do sprzedawcy, żądając 
ich naprawy. Sprzedawca uwzględniając jej roszczenia oznajmił, iż 
naprawa będzie trwać co najmniej 3 miesiące. Tak długi okres ocze-
kiwania jest związany z koniecznością sprowadzenia specjalnych 
zamków z Azji.
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W tej sytuacji Pani Maria skorzystała z uprawnienia do odstąpie-
nia od umowy, gdyż tak długi okres oczekiwania na naprawę unie-
możliwiałby korzystanie z butów zgodnie z ich przeznaczeniem,  
tj. w sezonie zimowym.  

c) naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne nie-
dogodności

W praktyce tego typu sytuacje mogą polegać na tym, iż w zaku-
pionym towarze ujawniają się kolejno różne wady, które wpraw-
dzie są przez sprzedawcę usuwane, ale znacznie utrudniają jego 
użytkowanie z uwagi na częste naprawy. 

PRZYKŁAD
Pani Maria Nowak zakupiła w listopadzie 2012 r. buty zimowe.  
Po 2 tygodniach normalnego użytkowania w butach zepsuły się zam-
ki. Pani Maria, wykorzystując uprawnienia wynikające z tytułu nie-
zgodności towaru z umową, niezwłocznie zgłosiła się do sprzedawcy, 
żądając ich naprawy. Sprzedawca wymienił zamki na nowe w ciągu 
dwóch tygodni. Po upływnie tygodnia od odbioru naprawionego to-
waru w jednym z butów odkleiła się podeszwa. Sprzedawca ponow-
nie podjął się naprawy, która została zakończona w ciągu kolejne-
go tygodnia. Niestety, po kolejnych dwóch tygodniach użytkowania 
butów podeszwa odkleiła się ponownie. W tej sytuacji, z uwagi na 
znaczne niedogodności wynikające z powtarzających się w krótkich 
odstępach czasu napraw, Pani Maria zdecydowała się odstąpić od 
umowy i zażądać zwrotu gotówki. 

5. Termin ustosunkowania się do żądań konsumenta

Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych powinien ustosun-
kować się do żądań konsumenta wysuwanych w zgłoszeniu re-
klamacyjnym. Odpowiedź sprzedawcy winna wprost odnosić do 
roszczeń konsumenta i tak np. jeżeli konsument żądał naprawy 
zakupionego towaru, to sprzedawca w odpowiedzi, w w/w ter-
minie, powinien co najmniej oświadczyć, czy zadośćuczyni żą-
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daniu czy też nie - nie spełnia tego warunku wysłana do kon-
sumenta wyłącznie informacja sprzedawcy, że zareklamowany 
towar został wysłany do analizy przez rzeczoznawcę. Informacja 
o stanowisku przedsiębiorcy powinna dotrzeć do konsumenta, co 
może nastąpić np. w formie listu, telefonu wykonanego przez 
pracownika sklepu czy też wiadomości mailowej. Zdarza się, że 
w protokole reklamacyjnym sprzedawcy zamieszczają zobowią-
zanie konsumenta do osobistego odbioru informacji o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji - taka praktyka jest nieprawidłowa i nie-
odebranie w/w informacji nie obciąża konsumenta. 

6. Koszty postępowania reklamacyjnego

Postępowanie reklamacyjne jest dla konsumenta nieodpłatne, 
co oznacza, że sprzedawca - oprócz nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany - ma również obowiązek zwrotu ewentualnych kosztów 
poniesionych przez kupującego związanych np. z demontażem 
towaru, kosztami wysyłki, robocizny, materiałów oraz ponownym 
zamontowaniem i uruchomieniem. 

WAŻNE
W przypadku wymiany towaru na nowy sprzedawca nie może obcią-
żyć konsumenta kosztem ewentualnego wzrostu ceny wymienianego 
produktu - innymi słowy sprzedawca nie może żądać od klienta, aby 
ten dopłacił różnicę wartości pomiędzy ceną z dnia zakupu towaru  
a wyższą ceną z dnia jego wymiany na nowy.

IV. GWARANCJA

1. Przesłanki odpowiedzialności

Niezbędnym wymogiem warunkującym powstanie uprawnień  
z tytułu gwarancji konsumenckiej jest jej udzielenie przez gwa-
ranta. Udzielenie kupującemu gwarancji może nastąpić przez 
oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwaran-
cyjnym lub reklamie, odnoszące się do towaru konsumpcyjne-
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go. Warunki gwarancyjne powinny określać obowiązki gwaranta 
i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzeda-
nego towaru nie odpowiada właściwości uzgodnionej w umowie. 
W praktyce sądów i piśmiennictwie nie uznaje się za gwarancję 
oświadczenia gwaranta, które nie kształtuje jego obowiązków 
względem konsumenta. Innymi słowy przesłanki odpowiedzialno-
ści gwaranta powinny wynikać wprost z dokumentu gwarancyj-
nego - nie wynikają one z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego. 

WAŻNE
Przedsiębiorca nie ma obowiązku udzielenia gwarancji, jest to jego 
dobrowolne, nieodpłatne zobowiązanie. 

2. Termin gwarancji

Z założenia gwarancja powinna zwiększać uprawnienia kon-
sumenta w stosunku do jego uprawnień wynikających z tytu-
łu niezgodności towaru z umową np. w zakresie terminu jej 
obowiązywania. W praktyce jednak, z uwagi na dużą swobodę  
w kształtowaniu obowiązków gwaranta, w dokumencie gwaran-
cyjnym często uprawnienia konsumenta są ograniczane (np. wy-
dłużany jest termin do ustosunkowania się gwaranta do zgłoszo-
nych roszczeń gwarancyjnych). Nie ma jednego, uniwersalnego 
terminu obowiązywania gwarancji, to z dokumentu gwarancyj-
nego powinno jasno wynikać, na jaki czas jest ona udzielona - 
decyduje o tym jednostronnie gwarant. 

3. Adresat zgłoszenia reklamacyjnego

Konsument, który decyduje się skorzystać z uprawnień wyni-
kających z gwarancji, powinien kierować swoje roszczenia do 
podmiotu określonego w karcie gwarancyjnej - w zależności od 
postanowień tego dokumentu może to być np. producent, sprze-
dawca, autoryzowany punkt serwisowy itp.  
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4. Forma składania reklamacji, termin jej rozpatrzenia oraz 
uprawnienia konsumenta

O formie zgłoszenia reklamacyjnego przesądza karta gwarancyj-
na, którą najczęściej należy przedłożyć wraz z towarem, w któ-
rym ujawniły się określone usterki. Często warunkiem uwzględ-
nienia gwarancji jest wymóg przedstawienia dowodu zakupu 
(np. paragonu, faktury VAT). Termin rozpatrzenia reklamacji, jak 
również uprawnienia przysługujące konsumentowi w jej ramach 
zawsze wynikają z warunków, na jakich gwarancja została udzie-
lona. Uprawnienia konsumenta najczęściej ograniczają się do żą-
dania naprawy towaru lub jego wymiany na nowy pod pewnymi 
dodatkowymi warunkami (np. uprzednia kilkukrotna, nieskutecz-
na naprawa towaru). 

WAŻNE
Podejmując decyzję o tym, czy skorzystać z uprawnień wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową czy też uprawnień wynikają-
cych z gwarancji, należy koniecznie pamiętać, że w tym pierwszym 
przypadku są one szczegółowo uregulowane w przepisach powszech-
nie obowiązującego prawa i nie mogą być - co do zasady - modyfiko-
wane, podczas gdy w przypadku gwarancji o ich treści tak naprawdę 
decyduje wyłącznie gwarant. Należy zatem szczególnie dokładnie 
zapoznać się z warunkami gwarancji i zdecydować się na wybór tej 
ścieżki dochodzenia roszczeń, która w danych okolicznościach jest 
bardziej korzystna dla konsumenta.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZED-
SIĘBIORSTWA

1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Z obserwacji praktyki zawierania umów wynika, iż coraz więk-
szą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się takie orga-
nizowanie sprzedaży, która odbywa się na specjalnych, często 
zamkniętych pokazach, wycieczkach czy też prezentacjach. Bar-
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dzo często zaproszenia na tego typu spotkania kierowane są do 
osób starszych, które dysponując wolnym czasem, chętnie biorą 
w nich udział. Wielu uczestników podczas takich pokazów/pre-
zentacji dokonuje zakupu różnego rodzaju towarów, często z wy-
korzystaniem kredytu konsumenckiego. Tego typu umowa to tzw. 
umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - z jednej strony 
zawiera ją konsument, z drugiej zaś profesjonalista - przedsię-
biorca, który w ten sposób zorganizował swoją działalność, że do 
zawierania umów z konsumentami dochodzi poza lokalem jego 
przedsiębiorstwa. Podobnie należy zakwalifikować sprzedaż pro-
wadzoną w drodze akwizycji np. sprzedawca odwiedza poten-
cjalnego klienta w jego domu.

WAŻNE
Problematyka umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 
uregulowana została w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2.

2. Obowiązki przedsiębiorcy oferującego swoje towary lub 
usługi poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca, który oferuje swoje towary poza lokalem przed-
siębiorstwa, powinien:
a) okazać przed zawarciem umowy dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności gospodarczej (aktualny odpis z KRS 
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej) oraz dokument tożsamości (np. dowód osobisty);  
w przypadku gdy w imieniu przedsiębiorcy umowę zawiera 
osoba trzecia (np. pracownik), osoba ta powinna ponadto 
okazać dokument potwierdzający swoje umocowanie do za-
warcia umowy;

b) poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia 
od umowy (bez konieczności podania przyczyny) w terminie 

2  Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.
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10 dni od momentu zawarcia umowy oraz wręczenia wzoru 
oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem imienia i nazwi-
ska (nazwy) przedsiębiorcy i adresem jego zamieszkania (sie-
dziby);

c) wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia 
umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świad-
czenia i cenę.

3. Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy zawar-
tej poza lokalem przedsiębiorstwa

WAŻNE
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa bez podania przyczyny - nawet gdy zakupiony 
towar nie ma żadnych wad - w terminie 10 dni od zawarcia umo-
wy. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie 
odstąpienia od umowy, bieg 10-dniowego terminu do odstąpienia 
nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od 
umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpie-
nia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy 
po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. Niedochowanie usta-
wowego terminu na odstąpienie od umowy powoduje utratę tego 
prawa. Omawianego terminu nie można w umowie sprzedaży skró-
cić, z odstąpieniem od tego typu umów nie mogą się również wiązać 
żadne opłaty, prowizje czy też kary umowne (np. odstępne).

4. Forma odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przed-
siębiorstwa

Odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
konsument powinien dokonać na piśmie. Oświadczenie takie po-
winno zostać doręczone przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty 
lub osobiście.  Do zachowania 10-dniowego terminu wystarczają-
ce jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
W oświadczeniu o odstąpieniu powinny znaleźć się następujące 
elementy: 
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a) treść samego oświadczenia o odstąpieniu,
b) oznaczenie umowy, od której odstępujemy,
c) data złożenia oświadczenia,
d) oznaczenie przedsiębiorcy, do którego kierowane jest oświad-

czenie,
e) oznaczenie konsumenta odstępującego od umowy,
f) podpis konsumenta.
W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy możemy również za-
wrzeć pytanie o sposób zwrotu towaru oraz wezwać przedsię-
biorcę do zwrotu zapłaconej ceny w sposób w nim oznaczony np. 
na rachunek bankowy. 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY

Stary Sącz, dnia 24 września 2013 r.
Maria Nowak
ul. Góralska 1234
343-899 Stary Sącz
      Mobilny Handel AGD S.A.
      ul. Fioletowo-bordowa 9876
      234-811 Kalisz 

OŚWIADCZENIE 
o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa

Oświadczam, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstępuję od 
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
W dniu 20 sierpnia 2013 r. podczas pokazu zorganizowanego w moim 
domu przy ul. Góralskiej 1234, 343-899 Stary Sącz nabyłam za cenę 
5000 zł odkurzacz marki Xlline Plus Contact. Umowa została zawarta 
z Firmą Mobilny Handel AGD S.A. z siedzibą w Kaliszu, ul. Fioletowo-
bordowa 9876.  Umowę w imieniu Państwa firmy zawarł ze mną Pan 
Jan Kowalski, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zarząd Spółki z dnia 12 sierpnia 2011 r.
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Zakupiony towar znajduje się w stanie niezmienionym - w celu usta-
lenia sposobu jego zwrotu proszę o kontakt pod numerem telefonu 
787-878-78X. W przypadku braku kontaktu z Państwa strony w tym 
zakresie, odkurzacz prześlę na adres siedziby Firmy: Mobilny Handel 
AGD S.A. ul. Fioletowo-bordowa 9876, 234-811 Kalisz.
Jednocześnie wnoszę o zwrot kwoty 5000 zł na mój rachunek banko-
wy 98 9898 0000 9898 0000 0989 7777 7676.

.......................
podpis konsumenta

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą,  
a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co stro-
ny świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot po-
winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czter-
nastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, 
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania takiej 
przedpłaty.

VI. RZECZNICY KONSUMENTÓW

Konsumentom dochodzącym swych praw pomoc prawną świadczą 
miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Do ich kompe-
tencji należą:
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i in-

formacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumen-
tów,

b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepi-
sów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsu-
mentów,

c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów,

d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji 
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Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępo-

wanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w spra-
wach o ochronę interesów konsumentów.

Adresu rzecznika konsumentów należy szukać we właściwym dla 
miejsca zamieszkania konsumenta urzędzie starostwa powia-
towego lub urzędzie miejskim. Konsumenci mogą również szu-
kać pomocy  w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych 
prowadzących bardzo często bezpłatne poradnictwo prawne  
i obywatelskie. Adresów instytucji udzielających konsumentom 
tego typu wsparcia można szukać na stronie internetowej: www.
uokik.gov.pl/konsumenci.php. 

VII. PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE

PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców 

Warszawy 1; 00-950 Warszawa; www.uokik.gov.pl
• Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00 - 090 War-

szawa; www.rpo.gov.pl
• Federacja Konsumentów, ul. Ordynacka 11/1; 00-364 Warszawa; 

www.federacja-konsumentow.org.pl
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 
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