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Podstawowe sposoby zawierania umów 

• umowy zawierane w sposób tradycyjny przy jednoczesnej 
obecności obu stron umowy w lokalu prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorcę, np. zakupy w sklepie spożywczym, księgarni; 

•  umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa: przy 
jednoczesnej fizycznej obecności wszystkich stron w miejscu, które 
nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu, na pokazie 
organizowanym w hotelu, na wycieczce; 

• umowy zawierane na odległość w ramach zorganizowanego 
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności 
stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka 
porozumienia się na odległość, np. zakup w sklepie internetowym, 
zakup towaru przez telefon. 



 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA 
KONSUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH 

UMOWY POZA LOKALEM 
PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ 



PRAWO DO INFORMACJI 
• w przypadku zawierania umowy z przedsiębiorcą poza jego lokalem 

albo na odległość najpóźniej w chwili wyrażenia przez 
konsumenta zgody na zawarcie umowy przedsiębiorca jest 
zobowiązany do poinformowania go o wielu aspektach przyszłej 
umowy – obowiązek ten obejmuje ponad 20 różnorodnych elementów 
m.in. wskazanie głównych cech świadczenia, danych identyfikujących 
oraz adresowych przedsiębiorcy, łącznej ceny/wynagrodzenia, sposobu 
i terminu zapłaty, procedury rozpatrywania reklamacji, prawa do 
odstąpienia od umowy itp., 

• informacje powinny zostać przedstawione w sposób jasny  
i zrozumiały – w przypadku umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa informacje powinny zostać przedstawione na 
papierze lub na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny  
i prostym językiem.  



PRAWO DO INFORMACJI 
• jeżeli jednak umowa zostaje zawarta na odległość, to obowiązkiem 

przedsiębiorcy jest dostarczenie informacji w sposób 
odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania 
się na odległość, np. w przypadku umowy zawartej za 
pośrednictwem strony internetowej może on przedstawić wymagane 
informacje na tej stronie.  

• na przedsiębiorcy ciąży obowiązek potwierdzenia zawarcia 
umowy na odległość. Potwierdzenie może zostać przekazane na 
trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po jej zawarciu ale nie 
później niż w chwili dostarczenia rzeczy lub rozpoczęcia 
świadczenia usługi, np. przedsiębiorca przekazuje wraz z towarem 
wydruk informacji wymaganych prawem (wskazanych powyżej).  

 



PRAWO DO INFORMACJI 
• w przypadku sprzedaży usług lub towarów przez telefon 

przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania – na 
początku rozmowy o jej celu oraz do podania informacji 
umożliwiających jego identyfikację (lub identyfikację osób,  
w których imieniu dzwoni).  

• jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje 
zawarcie umowy, musi potwierdzić jej treść na papierze lub 
innym trwałym nośniku. Po otrzymaniu takich informacji 
konsument ma prawo zapoznać się z oferowanymi warunkami. 
Dopiero gdy oświadczenie konsumenta o przyjęciu 
proponowanych warunków zostanie utrwalone na papierze lub 
innym trwałym nośniku i przedsiębiorca będzie mógł się z nim 
zapoznać, umowę uznaje się za skutecznie zawartą.  



Przykład 
Konsultant zadzwonił do Pana Mariana, by zaproponować 
zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
z bardzo niskim abonamentem. Ustnie przedstawił ofertę, 
po czym poprosił Pana Mariana o podanie adresu e-mail  
w celu przesłania wzoru wypełnionej umowy. Pan Marian 
zapoznał się z projektem, który otrzymał, i odpisał drogą 
mailową, że akceptuje przedstawione warunki. W ten 
sposób umowa została skutecznie zawarta. Gdyby Pan 
Marian nie odpowiedział lub udzielił odpowiedzi 
negatywnej, do jej zawarcia by nie doszło.  



PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

• w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi przysługuje 
prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni 
kalendarzowych – bez podawania przyczyny, 

• jest to tzw. prawo do namysłu – jeżeli konsument z niego 
skorzysta, umowę uważa się za niezawartą i obie strony 
mają obowiązek rozliczenia się,  

• co ważne – przedsiębiorca nie może uregulować kwestii 
związanych z odstąpieniem od umowy w sposób mniej 
korzystny dla konsumenta, niż to wynika  
z przepisów prawa powszechnego.  



TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Aby prawidłowo określać pierwszy dzień, od którego należy liczyć 
termin pozwalający na odstąpienie od umowy, warto pamiętać  
o poniższych zasadach:  

• w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się 
od następnego dnia po tym, w którym konsument otrzymał towar, 

• w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych 
osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od następnego 
dnia po tym, w którym  konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub 
część, 

• w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu 
towarów przez określony czas termin liczy się od następnego dnia po 
tym, w którym konsument otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy,  

• w przypadku pozostałych umów (np. na wykonanie usługi) termin 
liczy się od następnego dnia po tym, w którym została zawarta umowa.  



PRZYKŁAD 

W dniu 5 lutego br. Pan Marek zamówił w sklepie 
internetowym tablet. Kurier doręczył go 7 lutego. 
Pan Marek może odstąpić od umowy w ciągu 14 
dni, licząc od następnego dnia po tym, w którym 
otrzymał tablet. Ostatnim dniem pozwalającym na 
odstąpienie będzie zatem 22 lutego. Do obliczenia 
terminu nie bierze się pod uwagę 7 lutego, a 
pierwszym dniem z 14-dniowego okresu na 
odstąpienie od umowy jest 8 lutego.  



UWAGA! 

• jeżeli przedsiębiorca nie poinformował klienta  
o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, 
termin na odstąpienie od niej wydłuża się 
aż o 12 miesięcy, 

• jeżeli jednak w tym okresie przedsiębiorca 
naprawi swój błąd i przekaże wymaganą 
informację, to od tego momentu rozpoczyna bieg 
14 - dniowy termin na odstąpienie od umowy.  



FORMA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

• odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane  
w formie pisemnej – listownie lub osobiście w lokalu 
przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia, 

• w tym celu można posłużyć się własnym oświadczeniem 
lub skorzystać z formularza udostępnionego przez 
przedsiębiorcę, 

• aby odstąpienie od umowy było skuteczne, konsument 
musi wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni 
od otrzymania towaru czy zawarcia umowy.  



SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
• w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

uważa się ją za niezawartą, 

• przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie nie 
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania oświadczenia zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane płatności, w tym również koszty 
dostarczenia towaru, 

• przedsiębiorca może powstrzymać się od zwrotu płatności do 
momentu, gdy otrzyma od konsumenta zwracany produkt lub 
dowód jego odesłania - na odesłanie towaru konsument 
ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.  



ŚWIADCZENIE NIEZAMÓWIONE 
• często spotykaną obecnie praktyką jest przesyłanie przez 

przedsiębiorców osobom fizycznym niezamawianych przez 
nie różnorodnych towarów (np. czasopisma, książki) wraz z 
dokumentami sugerującymi konieczność uiszczenia za nie 
stosownej opłaty (np. faktura, druk przelewu), 

• należy pamiętać, że za taki niezamówiony towar nie mamy 
obowiązku zapłaty – przedsiębiorca podejmuje takie działania 
na własne ryzyko i nie może od klientów dochodzić zapłaty 
żadnych kwot z tego tytułu, 

• podkreślić warto, że brak odpowiedzi na niezamówione 
świadczenie zrealizowane przez przedsiębiorcę nie jest 
równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na zawarcie 

umowy.  



 

UPRAWNIENIA KONSUMENTA  

Z TYTUŁU REKOJMI I GWARANCJI 



RĘKOJMIA I GWARANCJA 
• w sytuacji, gdy nabyty przez konsumenta towar jest 

dotknięty wadą fizyczna lub prawną, przysługuje mu 
uprawnienie do złożenia reklamacji, 

• konsumentowi przysługuje prawo wyboru trybu 
dochodzenia swoich praw – może skorzystać z rękojmi 
lub gwarancji (jeżeli taka została na dany towar 
udzielona), 

• wybór jednego z tych trybów zawsze należy do 
konsumenta – przedsiębiorca nie może tu niczego 
narzucić! 



PYTANIE 
 

Który z trybów dochodzenia 
roszczeń z tytułu nabycia towaru 

z wadami – rękojmia czy 
gwarancja – jest bardziej 

korzystny dla konsumenta? 



POJĘCIE WADY TOWARU 
• wady towaru zakupionego przez konsumenta mogą mieć charakter 

fizyczny lub prawny, 

• wada fizyczna towaru polega na jego niezgodności z zawartą 
umową - najczęstsze przyczyny tej niezgodności to:  

a) towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju 
powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo 
wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia, 
np. odtwarzacz DVD nie odczytuje płyt z filmami, kuchenka 
mikrofalowa nie podgrzewa potraw; 

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca 
zapewniał, w tym przez przedstawienie próbki lub wzoru, np. 
zakupiony tablet nie ma opcji telefonu, choć model prezentowany 
przez sprzedawcę miał, urządzenie medyczne nie ma funkcji 
leczniczych, o których zapewniał sprzedawca;  



POJĘCIE WADY TOWARU 

c) towar nie nadaje się do celu, o którym klient 
poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy, 
o ile ten nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego 
przeznaczenia, np. klient kupił zegarek, w którym można 
pływać pod wodą (o czym informował sprzedawcę), a okazało 
się że nie jest on wodoszczelny, klient kupił buty do biegania 
w górach (o czym informował sprzedawcę), a buty rozkleiły 
się podczas pierwszego górskiego biegu. 

d) towar został wydany w stanie niezupełnym, np. po 
rozpakowaniu towaru okazało się, że zakupiony laptop nie ma 

ładowarki, choć powinna być w zestawie.  



WADY PRAWNE 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli:  

a) towar stanowi własność osoby trzeciej, np. pochodzi z kradzieży; 

b) towar jest obciążony prawem osoby trzeciej, np. przysługuje jej 
prawo pierwokupu;  

c) ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika 
z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, np. przedmiot sprzedaży 
został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód 
w sprawie.  

Gdy występuje choćby jedna z powyższych sytuacji, sprzedawca 
odpowiada za wadę prawną.  



ADRESAT REKLAMACJI I JEJ FORMA 
• reklamację z tytułu rękojmi  składa się do przedsiębiorcy, który 

sprzedał wadliwy produkt, 

• najbezpieczniej złożyć reklamację na piśmie, w którym należy 
sprecyzować swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę,  

• reklamację składa się bezpośrednio u przedsiębiorcy lub 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

• WARTO PAMIĘTAĆ! Aby złożyć reklamację, nie trzeba 
koniecznie posiadać paragonu fiskalnego - to tylko jeden z 
wielu środków, które ułatwiają udowodnienie okoliczności zawarcia 
umowy (inne to np.: świadkowie, wydruki z karty płatniczej, 
wiadomości mailowe z potwierdzeniem zawarcia umowy). 
Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od 
dostarczenia paragonu fiskalnego!  



OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA WADLIWY TOWAR  

• odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar trwa przez  
2 lata od jego wydania,  

• sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności  
z tytułu rękojmi związanej ze sprzedażą używanego 
towaru – ale nie bardziej niż do roku od dnia 
wydania produktu. O tym ograniczeniu klient musi zostać 
poinformowany przed dokonaniem zakupu.  

• jeżeli natomiast sprzedawca podstępnie zataił wadę 
sprzedanego towaru, to klient może skorzystać  
z uprawnień z tytułu rękojmi bez względu na upływ czasu od 
stwierdzenia wady.  



PRZYKŁAD 

Pan Kazimierz kupił w komisie samochód osobowy będąc 
zapewnionym przez sprzedawcę o jego bezwypadkowości. 
Po 4 latach od zakupu Pan Kazimierz miał drobną stłuczkę 
- blacharz, który naprawiał wgniecenie, stwierdził, że 
pojazd niewątpliwie był już wcześniej naprawiany 
blacharsko, ponieważ ma ślady innej farby i pozostałości 
po poprzednich naprawach. Mimo upływu ponad 2 lat od 
wydania przedmiotu Pan Kazimierz ma prawo złożyć 
reklamację z tytułu rękojmi i domagać się m.in. obniżenia 
ceny.  



TERMIN NA ZŁOŻENIE REKLAMACJI 

1. Reklamację z tytułu rękojmi składa się w ciągu 
roku od dnia zauważenia wady (niemniej 
najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu). 

2. Termin ten może zostać przedłużony do 2 lat od 
wydania towaru, ponieważ czas na złożenie przez 
konsumenta skutecznej reklamacji nie może się 
zakończyć przed upływem 2-letniego 
okresu odpowiedzialności sprzedawcy. 



ŻĄDANIE REKLAMACYJNE 
1. Prawidłowy wybór żądania określonego w reklamacji 

ma bardzo istotny wpływ na dalszy jej przebieg - może 
przyczynić się do szybszego i efektywnego zakończenia 
procedury reklamacyjnej. 

2. Generalnie konsumentowi przysługuje wybór 
spośród 4 rodzajów żądań; 

a) naprawienie wady (usunięcie wady); 

b) wymiana towaru na nowy;  

c) obniżenie ceny; 

d) odstąpienie od umowy ze wzajemnym zwrotem 
świadczeń, o ile wada jest istotna.  



NAPRAWIENIE WADY LUB WYMIANA TOWARU NA NOWY  

1. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, 
przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod 
warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: 

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. 
ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części 
zamiennych lub całego towaru, albo 

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby 
nadmiernych kosztów np. żądanie wymiany całego 
urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego 
elementu o niskiej wartości. 

Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne 
rozwiązanie. 

 



NAPRAWIENIE WADY LUB WYMIANA TOWARU NA NOWY – cd.   

3. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę  
w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego 
terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla 
konsumenta.  

4. Jeśli tego nie czyni, konsument może wyznaczyć mu 
czas na spełnienie żądania. 

5. W przypadku dalszej bezczynności 
przedsiębiorcy i upływu wyznaczonego 
terminu klientowi wolno odstąpić od umowy 
lub żądać obniżenia ceny. 



OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Formułując żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy należy 
pamiętać o następujących zasadach: 

a) konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy 
wada ma charakter istotny np. poważne uszkodzenie silnika w 
samochodzie; 

b) żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie 
kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem 
wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego); 

c) jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji 
dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować 
konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę. 

 



OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

2. Sprzedawca nie ma prawa odmówić 
konsumentowi obniżenia ceny lub 
odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał 
się ze swych obowiązków przy pierwszym 
żądaniu złożonym przez konsumenta w 
ramach pierwszej reklamacji bądź jest to 
druga lub kolejna reklamacja danego 
towaru. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, 
czy też inną wadę lub usterkę. 



TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI 
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji 
dotyczy: 

• naprawy towaru, 

• wymiany towaru na nowy, 

• obniżenia ceny towaru, 

to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia 
reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu 
uznaje się, że reklamacja jest zasadna – oznacza to, iż 
sprzedawca ma obowiązek zadośćuczynić żądaniu 
klienta, które zostało sformułowane w złożonej 
reklamacji. 

 



GWARANCJA 
• gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości 

towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta (najczęściej 
producenta danego towaru), 

• zakres i termin odpowiedzialności gwaranta jest określony 
w oświadczeniu gwarancyjnym – ochrona może zatem trwać 
np. 1 rok, 5 lub 1o lat,  może obejmować np. zwrot zapłaconej kwoty, 
wymianę bądź naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług (np. 
bezpłatne holowanie samochodu w przypadku awarii), 

• trzeba podkreślić, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie 
określa swoje obowiązki. Może zatem przewidzieć różne 
wyłączenia, w zakresie których konsumentowi nie będzie 
przysługiwało żadne uprawnienie. 



GWARANCJA 

• gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. 
naprawić lub wymienić towar) w terminie 
wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym, 

• jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić 
to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia dostarczenia mu rzeczy przez 
konsumenta. 



ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY GWARANCJĄ A RĘKOJMIĄ 

• uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są 
niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi, 

• oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań 
konsumenta w ramach jednej ze wskazanych 
podstaw ma on prawo do dochodzenia roszczeń na 
podstawie drugiej dostępnej podstawy – np.  
w przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu 
gwarancji konsument może złożyć reklamację  
z tytułu rękojmi. 



GDZIE SZUKAĆ POMOCY 
• infolinia konsumencka 801 440 220 czynna pon.-pt. 8.00-

18.00 (sprawy proste – bez analizy dokumentów) 

• Konsumenckie Centrum E-porad porady@dlakonsumentów.pl 
(sprawy proste oraz wymagające analizy dokumentów) 

• miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów  - wyszukiwarka na 
stronie www.uokik.gov.pl 

• wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej - wyszukiwarka na 
stronie www.uokik.gov.pl 

• organizacje konsumentów: Federacja Konsumentów (www.federacja-
konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 
(www.konsumenci.org) 

• ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej 
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl 
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PODSUMOWANIE 
• konsumentowi zawierającemu umowę poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość przysługują szczególne 
uprawnienia w tym m.in. prawo do informacji oraz odstąpienia od 
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, 

• konsument, który otrzymał niezamówiony przez siebie towar, nie 
ma obowiązku za niego płacić, 

• w sytuacji, gdy nabyty przez konsumenta towar jest dotknięty wadą 
fizyczna lub prawną, przysługuje mu uprawnienie do złożenia 
reklamacji, 

• konsumentowi przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia swoich 
praw – może skorzystać z rękojmi lub gwarancji (jeżeli taka 
została na dany towar udzielona). 

 

 


