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OD AUTORÓW
Oddajemy w Państwa ręce publikację pt. „Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla
przedsiębiorców”. Stanowi on zarys najważniejszych instytucji dotyczących unijnego prawa konsumenckiego
z uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorców. Ochrona konsumentów jest swoistym zobowiązaniem
przedsiębiorców do przestrzegania obowiązków dotyczących w szczególności umów zawieranych tradycyjnie lub za pośrednictwem Internetu. Przez to wiele reguł jest częstokroć odczytywanych jako pewne
ograniczenia dla niczym nieograniczonej swobody działania.
Nie ulega wątpliwości, że większość transakcji i operacji handlowych zachodzi pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, czyli w modelu business to consumer (B2C) i to one stanowią codzienność prowadzonej
przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Inaczej zaś prezentują się kontrakty zawierane pomiędzy
przedsiębiorcami, czyli w modelu business to business (B2B), które pośrednio również kształtują rynek i ofertę
kierowaną do konsumentów. Stąd tak ważna jest znajomość, ale i przestrzeganie reguł prawa konkurencji
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów.
Poradnik, który mają Państwo przed sobą, jest zbiorem nie tylko najważniejszych instytucji prawnych będących bazą relacji przedsiębiorców z konsumentami, ale także katalogiem szeregu rekomendacji i instrukcji,
które mają być pomocne w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem problemów
dotyczących w szczególności małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).
Niniejsza publikacja zawiera informacje na temat obowiązków wobec konsumenta oraz szereg odpowiedzi na pytania związane z konsekwencjami naruszenia prawa konsumenckiego, odpowiedzialności cywilnej,
administracyjnoprawnej i karnej, praw oraz obowiązków na etapie postępowań przed organami państwa
i sądami, także w relacjach z innymi przedsiębiorcami.
Zachęcamy do lektury, a także podzielenie się z nami Państwa opinią.
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
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1. WSTĘP
1.1. CZEMU SŁUŻY OCHRONA KONSUMENTÓW?
Prawo ochrony konkurencji stoi na straży ochrony prawidłowych mechanizmów rynkowych – konkurencji
oraz praw i interesów aktorów rynku, do których zaliczamy przedsiębiorców i konsumentów (pojęcia wyjaśnione w Słowniku).
System ten realizuje trzy podstawowe funkcje:
• rozwój i ochronę konkurencji, których celem jest zapewnienie wolności i uczciwości konkurencji oraz
dobrobytu konsumentów;
• ochronę ekonomicznych interesów przedsiębiorców;
• ochronę ekonomicznych interesów konsumentów.
Ochrona konsumentów to zatem część szerszego systemu ochrony konkurencji.

1.2. KOGO DOTYCZY OCHRONA KONSUMENTÓW?
System ochrony praw konsumentów jest elementem systemu ochrony konkurencji, w tym także interesów
przedsiębiorców.
W obliczu zjawiska powszechnej konsumpcji nie ma obecnie osoby, która nie uczestniczyłaby w tym
systemie i w związku z tym nie podlegała równocześnie ochronie wynikającej z tego uczestnictwa. Oprócz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca, a także jego pracownicy,
są konsumentami, stąd ochrona praw konsumentów dotyczy bezpośrednio także ich.

1.3. DLACZEGO DBANIE O PRAWA KONSUMENTÓW JEST W INTERESIE
PRZEDSIĘBIORCÓW?
Jak wskazano powyżej, ochrona praw konsumentów wpływa ostatecznie na lepsze działanie rynku, a zatem
konsekwentnie przynosi korzyści wszystkim przedsiębiorcom działającym według uczciwych zasad. Wdrożenie i utrzymywanie wymagających reguł prawa konsumenckiego jest często czasochłonne, kapitałochłonne
i kosztowne, jednak w sumie przekłada się na sprawniej i przejrzyściej funkcjonujący rynek.
Niewątpliwym walorem dbałości o prawa konsumentów jest budowanie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorcy. Jest on jednym z elementów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu rynkowego, gdyż konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, od kogo kupują towary lub komu zlecają realizację usług. Kryzysy
wizerunkowe, związane z zaniedbaniami czy naruszeniami praw konsumentów, przekładają się ostatecznie
na utratę zaufania konsumentów a w konsekwencji na spadek obrotów związanych z nabywaniem dóbr
i usług.
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1.3.1. TRANSPARENTNE ZASADY
Wprowadzenie jasnych, przejrzystych i zrozumiałych zasad dla konsumentów, oznacza jednocześnie
transparentne i czytelne zasady dla przedsiębiorców. Nie stoi temu na przeszkodzie określanie wymagań
dla przedsiębiorców, polegających na kreowaniu ich proaktywnej postawy, co jest związane z planowanymi zmianami w zakresie umów konsumenckich dotyczących dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży
towarów1.

1.4. O POTRZEBIE RÓŻNICOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW
1.4.1. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Szczególną ochroną prawa konkurencji i konsumentów są objęci konsumenci, na co jednoznacznie wskazują
unijne i krajowe regulacje, decyzje organów oraz orzeczenia sądów. Konsumenci zasługują na silną ochronę
z uwagi na dysproporcję ich siły negocjacyjnej oraz dostępu do informacji w porównaniu z przedsiębiorcą.
Na rynku mamy jednak do czynienia z istnieniem pełnej różnorodności przedsiębiorców – mniejszych i większych. Prawodawca unijny i ustawodawca krajowy różnicują ich status, biorąc pod uwagę właśnie to kryterium. Dotyczy to zwłaszcza wyodrębnienia kategorii małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

1.4.2. MIKROPRZEDSIĘBIORCY W RÓŻNYCH ROLACH
Do MŚP należy większość firm istniejących na unijnym rynku. Ogromna rzesza tych podmiotów to mikroprzedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, często z pasji, a także jako
tzw. freelancerzy. W ich przypadku założenie, że są lepiej zorganizowani, bardziej doświadczeni, czy mają
większy kapitał nie zawsze jest adekwatne.
Należy poczynić zatem dwa rozróżnienia:
a) kiedy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą podejmuje działania poza obszarem swojej działalności gospodarczej, czego prezentacją jest poniższa sytuacja;
Kazus „Modny lok” i farba” – część I
Paulina prowadzi salon fryzjerski „Modny lok”. W związku z ostatnimi dobrymi wynikami finansowymi
postanowiła odmalować swoje mieszkanie. Udała się do dużej sieci sklepów budowlanych „Rob Budowniczy” i zakupiła farbę w kolorze głębokiej brzoskwini marki „Colorfulllll”. Niestety farba po otwarciu,
mimo aktualnej daty przydatności na wieku, okazała się nienadająca do wykorzystania, ponieważ była
wyschnięta, pływały w niej grudki, a kolor nie odpowiadał temu, który był przedstawiony na opakowaniu.
b) kiedy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą podejmuje działania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czego prezentacją są przedstawione poniższe stany faktyczne. Wskazują one jednak na sytuację słabszej względem dużych podmiotów pozycji

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A637%3AFIN.
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przedsiębiorców prowadzących drobną, jednoosobową działalność, kiedy w wielu przypadkach podejmowane przez nią czynności, chociaż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stawiają ich
w gorszej pozycji, np. co do stopnia poinformowania, uprawnień czy roszczeń.
Kazus „Modny lok” i farba” – część II
Paulina prowadzi salon fryzjerski „Modny lok”, a jej wyniki finansowe są coraz lepsze. W związku z tym
postanowiła odmalować swój salon fryzjerski. Udała się do dużej sieci sklepów budowlanych, tym razem
„Budowlaniec Sam” i zakupiła farbę w kolorze „Zapomniany list” – w odcieniu szarości marki „Mix and
Fix”. Wzięła fakturę za zakup farby. Niestety po otwarciu ta, mimo aktualnej daty przydatności na wieku,
okazała się nienadająca do wykorzystania, ponieważ była wyschnięta, pływały w niej grudki, a kolor nie
odpowiadał farbie przedstawionej na opakowaniu.
Kazus „Modny lok” i farba” – część II i 1/2
Paulina prowadzi salon fryzjerski „Modny lok”. W związku z odnowieniem salonu postanowiła włączyć
do swojej oferty dodatkowe usługi w postaci długotrwałego prostowania włosów. Odbyła w tym celu
stosowny kurs, który organizował „Hair’O’il” – profesjonalny producent farb i preparatów do włosów
stosowanych w salonach fryzjerskich. Po uzyskaniu stosownego certyfikatu, Paulina zakupiła preparaty
marki „Hair’O’il” w promocyjnej cenie i zawiadomiła swoje klientki za pośrednictwem strony w serwisie
społecznościowym o świadczeniu nowej usługi. Zgodnie z informacjami dołączonymi do zakupionych
preparatów twierdziła, że zabieg wykonany z ich zastosowaniem ma gwarantować efekt 6 miesięcy
prostych włosów, bez wpływu i wchodzenia w reakcję z ich naturalnym kolorem, a także z włosami farbowanymi. Następnie przeprowadziła serię zabiegów dla trzech klientek. Jedna z klientek po tygodniu
zgłosiła się z informacją, że włosy się wyprostowały. Druga z klientek po trzech dniach poinformowała,
że włosy zaczęły wypadać. Podczas zabiegu trzeciej klientce kolor włosów zaczął blaknąć. Jakie uprawnienia ma Paulina względem „Hair’O’il”?
Dodatkowo spotyka się na rynku przedsiębiorców, którzy chociaż rejestrują swoją działalność jako gospodarczą, są profanami, czyli osobami, które wykonują pewne czynności amatorsko, wręcz hobbistycznie, bez
odpowiednich kwalifikacji oraz specjalistycznej wiedzy w danym obszarze, ale robią to zarobkowo2. Oficjalnie
jednak identyfikują się jako przedsiębiorcy i tylko takie uprawnienia i roszczenia im przysługują. Prezentuje
to poniższy stan faktyczny.
Kazus „Mama i nici”
Paulina od pięciu lat nie prowadzi salonu „Modny lok”. Po rezygnacji ze swojej działalności urodziła bliźnięta Zuzię i Zosię, a także synka Jasia. Zuzia i Zosia chodzą do przedszkola, a Jaś ma już 2,5 roku. Paulina
lubiła robić różne wyszywanki z materiału, a także miękkie książeczki z grami, puzzlami i koralikami dla
swoich maluchów. Wszyscy znajomi patrzyli z zachwytem na jej prace i zachęcali Paulinę do otworzenia
nowej firmy. Posłuchała ich – zarejestrowała działalność, przy pomocy męża nagrała film na temat książeczek, wykonała także zdjęcia i wszystko umieściła na popularnym serwisie społecznościowym. Zlecenia zaczęły płynąć błyskawicznie. Paulina dba przy wykonaniu o każdy szczegół, wyszukuje w sklepach

2

W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 2003, s. 26–27.
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najlepsze materiały. Nadal szyje każdą książeczkę tak, jakby robiła to dla własnych dzieci. Nie przynosi
jej to wielkich dochodów, ale zwracają się koszty materiałów. Niedawno zamówiła u dużego dostawcy
zestaw nici i wełen w różnych kolorach. Okazało się, że po umieszczeniu szpulek w maszynie do szycia nici zaczęły się rwać, szarpać, a przeszyty materiał nie nadawał się do ponownego wykorzystania,
ponieważ igła zostawiała już dziurki, chociaż nie spajała go. Paulina sprawdziła maszynę, umieszczając
w niej swoje poprzednie szpule nici – problem zniknął. Ponownie powtórzył się przy umieszczeniu nowo
zakupionych nici. Jakie uprawnienia przysługują Paulinie?

1.5. KTO STOI NA STRAŻY PRAW KONSUMENTÓW?
System ochrony praw konsumentów jest częścią prawa Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów jest również jedną z czołowych polityk UE. Unia Europejska i jednocześnie
jej państwa członkowskie wspólnie odpowiadają za ochronę konsumentów w ramach
tzw. kompetencji dzielonych (zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f TFUE). Ochrona praw konsumentów wyznacza w szczególności ramy dla określenia i urzeczywistniania innych polityk unijnych (art. 12 TFUE). Przy ustanowieniu przepisów dotyczących praw konsumentów przyjmuje się
w szczególności wysoki poziom ochrony, uwzględniając wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych
(art. 114 ust. Ust. 3 zd. 1 TFUE). Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, a także ich wykonywanie,
kontrolę i ścigane naruszeń ponosi rozbudowany zespół organów i podmiotów publicznych, a także zaangażowanych stron i instytucji pozarządowych (np. organizacji pożytku publicznego).
Relacje pomiędzy podmiotami, a także ich kompetencje w zakresie ochrony praw konsumentów, prezentują tabele na następnych stronach.
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Podmioty publiczne
Nazwa organu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Komisja
Europejska (KE)

Jest to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, ustanowiona
w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 13)
oraz opisana w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Funkcje
i kompetencje KE określa w szczególności art. 17 TUE. Komisja wspiera
ogólny interes Unii i podejmuje w tym
celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów
i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje
stosowanie prawa Unii pod kontrolą
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza
programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające,
zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje
inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu
osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

KE działa na rzecz ochrony konkurencji oraz konsumentów w następujących obszarach:
• dba o przepisy w dziedzinie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji kierowanych do konsumentów;
• chroni prawa konsumentów za pomocą przepisów;
• pomaga w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami (np. za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz z udziałem europejskiego centrum konsumenckiego);
• gwarantuje, że przepisy chroniące konsumentów będą nadążać
za zmianami gospodarczymi, ekonomicznymi, technologicznymi,
społecznymi, szczególnie na rynku żywności, energii, finansów,
transportu i technologii cyfrowych;
• gwarantuje dbałość o ustawodawstwo w dziedzinie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku; prowadzi w tym celu także system Rapex utworzony po to, aby zapewnić wysoki poziom
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów; system ten
zapewnia szybką wymianę informacji o niebezpiecznych produktach wprowadzanych do obrotu w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
W jej ramach działają komórki szczególnie zaangażowane w sprawy
konsumenckie. Są to:
• Dyrekcje Generalne ds. Konkurencji,
• Dyrekcje Generalne ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów,
• Dyrekcje Generalne ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu,
• Dyrekcje Generalne ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów,
• Dyrekcje Generalne ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
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Podmioty publiczne
Nazwa organu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Prezes Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów
(UOKiK)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady
Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu.

Prezes UOKiK przy pomocy UOKiK pełni zadania w zakresie kształtowania polityki antymonopolowej i ochrony konsumentów, a także
opiniowania projektów pomocy publicznej.
Do jego zadań należą:
• przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju
konkurencji oraz polityki konsumenckiej, a także projektów aktów
prawnych;
• sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.);
• wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach koncentracji przedsiębiorców oraz w sprawach
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także
innych decyzji przewidzianych w u.o.k.k.;
• prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań
rynkowych przedsiębiorców;
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami konsumenckimi,
• wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji
państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej;
• współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej;
• przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań;
• współpraca z organami samorządu terytorialnego;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
• gromadzenie i upowszechnianie decyzji i orzeczeń w sprawach
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
• prowadzenie akcji i działań edukacyjnych na rzecz konsumentów
i przedsiębiorców.

Inspekcja
Handlowa

Jest to organ kontroli państwowej powołany do ochrony praw konsumentów oraz interesów gospodarczych
państwa. Wchodzi w skład UOKiK i pozostaje pod kontrolą Prezesa UOKiK.

Obszar działalności:
• przeprowadzanie i analiza wyników kontroli prowadzonych przez
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów żywnościowych, nieżywnościowych, paliw i usług;
• podejmowanie działań kontrolnych dotyczących jakości paliw ciekłych;
• prowadzenie przez wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
oraz ich zamiejscowe oddziały mediacji pozwalających na rozwiązanie sporu pomiędzy przedsiębiorca a konsumentem.
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Podmioty publiczne
Nazwa organu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Rzecznicy Praw
Konsumentów

Powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów zajmują się udzielaniem
indywidualnych bezpłatnych porad
(konsultacje telefoniczne, e-maile, listy i wizyty konsumentów w biurach
rzeczników). Rzecznicy konsumentów są urzędnikami samorządowymi
bezpośrednio podporządkowanymi
staroście, a merytoryczną oceną ich
pracy zajmują się radni miejscy bądź
powiatowi, którzy ich powołują i odwołują. Przy Prezesie UOKiK działa
Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów. To ciało opiniodawczo-doradcze,
do którego zadań należy zgłaszanie
uwag o działalności UOKiK, a także
prowadzenie dyskusji nad celowością zmian przepisów. Rada składa się
z dziewięciu rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru działania
każdej z delegatur UOKiK. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy powoływanie i odwoływanie członków KRRK.

Obszar działalności:
• współdziałanie z Prezesem UOKiK, do którego kompetencji należy
m.in. współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie
wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej;
• współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK.
Rzecznicy mają też obowiązek przekazywać delegaturom na bieżąco swoje wnioski, a także sygnalizować problemy, które wymagają
podjęcia działania przez Prezesa UOKiK;
• występowanie przed sądem w indywidualnej sprawie konsumenckiej;
• występowanie jako oskarżyciele publiczni w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. W praktyce rzecznicy występują
do sądów jedynie w sprawach szczególnie istotnych, precedensowych lub dotyczących dużej grupy konsumentów.

Rzecznik
finansowy

Instytucja państwowa regulowana
przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym
(u.p.n.p.r.).

Obszar działalności:
• wspieranie konsumentów w sporach z podmiotami rynku finansowego,
• prowadzenie poradnictwa,
• prowadzenie działań edukacyjnych,
• prowadzenie postępowań polubownych,
• wsparcie w trakcie postępowania sądowego.
• występowanie z niektórymi roszczeniami przeciwko przysługującymi konsumentom w art. 12 ust. 1 u.p.n.p.r.

Sąd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów

Jest sądem powszechnym, powołanym na podstawie art. 20 prawa
o ustroju sądów powszechnych. Działa w strukturze Sądu Okręgowego
w Warszawie jako wyodrębniony XVII
Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obszar działalności:
• rozpoznawanie w pierwszej instancji sądowej odwołań od decyzji
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów wydawanych przez
Prezesa UOKiK oraz zażaleń na postanowienia administracyjne Prezesa w postępowaniu administracyjnym w tych sprawach;
• stosowanie w praktyce orzeczniczej norm prawa materialnego – zadaniem tym jest ochrona swobody konkurowania przedsiębiorców
(ochrona autonomii podejmowania przez nich decyzji gospodarczych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa);
• rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych
przez prezesów Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
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Podmioty publiczne
Nazwa organu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Sądy
powszechne

Zajmują się sprawowaniem wymiaru
sprawiedliwości w Polsce.

Obszar działalności:
• zgodnie z przewidzianymi w ustawach roszczeniami cywilnymi,
a także odpowiedzialnością karną za przestępstwa i wykroczenia,
sądy cywilne i karne zajmują się rozpatrywaniem spraw dotyczących tych spraw odpowiednio w procedurze cywilnej lub karnej,
• rozpatrują sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, w których
ochronie podlega interes prywatnoprawny.

Państwowa
Inspekcja
Farmaceutyczna
(PIF) i Główny
Inspektor
Farmaceutyczny
(GIF)

PIF i GIF to instytucje państwowe,
zajmujące się nadzorem i kontrolą
nad wytwarzaniem oraz obrotem
produktami leczniczymi. Odpowiadają za nadzór nad bezpieczeństwem
lekowym pacjentów, czyli także konsumentów.

Obszar działalności:
• kontrolowanie warunków wytwarzania produktów leczniczych oraz
warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych;
• sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
• kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
• kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
• kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów
leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
• kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;
• współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw
farmacji;
• opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę
lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
• współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
• prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz
punktów aptecznych;
• prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni
Farmaceutycznych.

Organy
ścigania: policja,
prokuratura

Policja i prokuratura to państwowe
organy ścigania zajmujące się prowadzeniem postępowań karnych
i w sprawach o wykroczeniach.

Obszar działalności:
• w związku z realizacją zadań dotyczących polityki kryminalnej,
zajmują się prowadzeniem postępowań także dotyczących przestępstw i wykroczeń opisanych w kolejnych ustawach o konkurencji i konsumentach (u.z.n.k, u.o.k.k. czy u.p.r.p.).

Europejskie
Centrum
Konsumenckie
(ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie
w Polsce (ECK) należy do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich
(ECC-Net), które obejmuje 30 centrów we wszystkich 28 państwach
członkowskich UE, a także Islandii
i Norwegii. ECK nie jest organizacją
pozarządową.

Obszar działalności:
• zapewnianie konsumentom informacji o ich prawach związanych
z dokonywanymi przez nich zakupami transgranicznymi towarów
i usług;
• organizowanie działań promocyjnych;
• wspomaganie konsumentów w rozpatrywaniu reklamacji;
• rozpatrywanie polubownie sporów w modelu B2B oraz B2C;
• pośredniczenie w przekazaniu sprawy bliźniaczej jednostce w celu
polubownego załatwienia sprawy za granicą, wyjaśnianie także
konsumentom przepisów obowiązujących za granicą, w zakresie
ich praw względem przedsiębiorcy.
Więcej informacji: https://konsument.gov.pl/
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Podmioty publiczne
Nazwa organu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Komisja
Ochrony Praw
Pasażera

Komisja działa w ramach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obszar działalności:
• rozpatrywanie skarg na naruszenie przez przewoźnika lotniczego
postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE wniesionych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
• działalność edukacyjna.
Więcej informacji: http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera

Organizacje pozarządowe
Bezpłatnych konsultacji i porad prawnych udzielają też organizacje takie jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich. Organizacje te traktują udzielanie porad konsumenckich jako realizację swoich celów statutowych. Ponadto organizacje konsumenckie realizują też zlecenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np. na infolinię konsumencką, udzielanie bezpłatnych
porad, pomoc prawną przed sądami powszechnymi, polubownymi sądami konsumenckimi, a także sporządzanie pism procesowych
na rzecz konsumentów.
Nazwa
podmiotu

Opis

Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów

Federacja
Konsumentów

Federacja Konsumentów jest pozarządową Organizacją Pożytku publicznego. Działa od 7 lipca 1981 r. i jest
członkiem Consumers International
– Światowej Organizacji Konsumenckiej i BEUC – Europejskiej Organizacji
Konsumenckiej.
Federacja konsumentów realizuje liczne projekty, w tym dotyczące usług
finansowych czy energii dla konsumentów.

Obszar działalności:
• bezpłatne poradnictwo (przy zaangażowaniu prawników, doradców konsumenckich, wolontariuszy); prowadzenie bezpłatnej infolinii konsumenckiej,
• organizowanie konsultacji, działań edukacyjnych,
• prowadzenie lobbingu; uczestnictwo w pracach komisji polskiego
Parlamentu i Parlamentu Europejskiego. Opiniowanie Strategii Polityki Konsumenckiej, ustaw i wdrażania przepisów wspólnotowych.
Aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących wszystkich obszarów rynku mających wpływ na sytuację konsumentów
w kraju i za granicą.
Więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Stowarzyszenie
Konsumentów
Polskich

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich to pozarządowa organizacja,
działająca od 1995 r. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i rozwijanie
świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa
do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
ochrony interesów ekonomicznych,
informacji i edukacji, ochrony prawnej,
reprezentacji oraz prowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia
tych praw.

Obszar działalności:
• bezpłatne poradnictwo prawne (do końca 2017 współprowadzenie
z Federacja Konsumentów bezpłatnej infolinii konsumenckiej);
• organizowanie konsultacji, działań edukacyjnych, w szczególności
Targów Wiedzy Konsumenckiej;
• opiniowanie przepisów konsumenckich aktów prawnych i kodeksów dobrych praktyk;
• prowadzenie projektów dla przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego, np. „Dobra Umowa” http://dobraumowa.konsumenci.org/
Więcej informacji: http://www.konsumenci.org/

Komisja Etyki
Reklamy

Działa w ramach Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Obszar działalności:
• przestrzeganie standardów reklam i kampanii reklamowych kierowanych do konsumentów;
• podejmowanie czynności kontrolnych na rynku reklam – rozpatrywanie skarg na reklamy wobec Sygnatariuszy oraz nie-Sygnatariuszy Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 19 stycznia 2018 r.
Więcej informacji: https://www.radareklamy.pl/
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1.6. DLACZEGO PROPONUJE SIĘ NEW DEAL? CZYM JEST NEW
DEAL I CZY WPROWADZI NOVUM DLA PODSTAW ŁADU
KONSUMENCKIEGO?
Jak już zostało wspomniane, przy ustanowieniu przepisów dotyczących praw konsumentów przyjmuje się
w szczególności wysoki poziom ich ochrony, uwzględniając wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych
(art. 114 ust. 3 zd. 1 TFUE). Unia Europejska gwarantuje najsilniejszą ochronę konsumentów na świecie, których roczne wydatki stanowią 56% PKB UE3.
Nowe formy porozumiewania się, w szczególności korzystanie z serwisów społecznościowych, a także
prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu (np. usługi cyfrowe, w tym dotyczące
gromadzenia danych w chmurze) czy też technologii wirtualnego porozumiewania się zmieniają modele
zachowań na rynku. Nowe technologie dotyczą także konsumentów, stąd powinny zostać uwzględnione
w ramach kształtowania prawnej polityki ochrony praw konsumentów. Konsekwentnie są znoszone opłaty
roamingowe w telefonii mobilnej i transmisji danych, zakaz nieuzasadnionego blokowania geograficznego,
a także wzmacniana jest pozycja konsumentów na rynku energii4.
W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które
zwiększą ochronę praw konsumentów. Ten pakiet został nazwany „Nowym ładem dla konsumentów” (dalej
także: New Deal). Warto podkreślić, że jest to rozwinięcie już istniejących mechanizmów, nie zaś rewolucyjna
zmiana istniejących reguł.
Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie praw konsumentów i dodatkowe narzędzia przy dochodzeniu roszczeń. Odpowiednie regulacje zostaną wprowadzone w ramach:
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony
zbiorowych interesów konsumentów (uchylająca dyrektywę 2009/22/WE),
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia
1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego
egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta.
Wskazane dyrektywy chronią interesy gospodarcze konsumentów i regulują kwestie ich praw, w tym
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz podawania cen produktów oferowanych konsumentom. Zgodnie z New Deal, w przypadku zbiorowego naruszenia interesów konsumentów, będą oni mogli
dochodzić swoich praw za pośrednictwem uprawnionych podmiotów, takich jak organizacje konsumenckie,
które nie będą mogły działać dla osiągnięcia zysków. Nie będą to zatem np. kancelarie prawne. Możliwe będzie natomiast dochodzenie roszczeń w postępowaniu transgranicznym, np. za pośrednictwem organizacji
konsumenckich. Uprawnione podmioty będą dochodziły praw konsumentów, jeżeli zostanie już stwierdzone
dokonanie naruszenia przez przedsiębiorcę.

3

4

Eurostat, PKB i jego główne składniki (produkcja, wydatki dochody) [nama_10_gdp], P31_S14_S15. Spożycie gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
Komunikat w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii, COM(2015) 339 final,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1523013050675&uri=CELEX:52015DC0339;
wniosek dotyczący nowej dyrektywy energetycznej, COM(2016) 864 final,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1523013346828&uri=CELEX:52016PC0864R(01).
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Proponowane zmiany zawierają następujące założenia przedstawione w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 kwietnia 2018 r.:
• unowocześnienie obowiązujących przepisów i likwidacja luk w istniejącym dorobku konsumenckim;
• zapewnienie konsumentom lepszych możliwości dochodzenia roszczeń, wsparcie skutecznego egzekwowania prawa i lepszej współpracy organów publicznych na uczciwym i bezpiecznym jednolitym
rynku;
• pogłębienie współpracy z państwami partnerskimi spoza UE;
• zapewnienie równego traktowania konsumentów na jednolitym rynku oraz zagwarantowanie krajowym
właściwym organom możliwości rozwiązywania wszelkich problemów związanych z „podwójną jakością”
produktów konsumpcyjnych;
• usprawnienie komunikacji i budowania potencjału, w celu zwiększenia wiedzy konsumentów o ich
prawach oraz aby ułatwić przedsiębiorstwom handlowym, szczególnie małym i średnim, realizację ich
obowiązków;
• przegląd przyszłych wyzwań dla polityki konsumenckiej w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym5.

5

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia
11 kwietnia 2018 r., Bruksela, COM(2018) 183 final.
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2. OCHRONA KONSUMENTÓW „W INTERNECIE”
2.1. E-COMMERCE
2.1.1. CZYM JEST E-COMMERCE, JAKIE SĄ JEGO CECHY CHARAKTERYSTYCZNE,
CZYM RÓŻNI SIĘ OD HANDLU KONWENCJONALNEGO?
W ostatniej dekadzie doszło do niespotykanego wcześniej rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce). Kanał dystrybucji, który wcześniej był traktowany z pewną dozą
nieufności, zyskuje wciąż na popularności, zarówno wśród sprzedawców, jak i wśród
nabywców. Niewątpliwie do zmiany nastawienia przyczynił się rozwój innowacyjnych
i bezpiecznych metod płatności elektronicznych, zapewnienie konsumentom określonego standardu praw oraz upowszechnienie dostępu do Internetu, m.in. dzięki wzrostowi popularności
urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych. E-commerce znacznie poszerzył dostępność oraz zakres oferty towarowej i usługowej oraz wpłynął pozytywnie na transparentność rynku, w szczególności w odniesieniu
do cen. Handel w sieci umożliwia konsumentom porównywanie dostępnych ofert bez angażowania czasu
i kosztów, a nadto pozwala przedsiębiorcom na obserwowanie i szybsze reagowanie na zmieniające się
preferencje ich klientów, z korzyścią dla obydwu stron transakcji.
E-commerce charakteryzuje się szybkością i dynamizmem. Przedsiębiorcy oferujący towary i usługi online
inwestują znaczne sumy w rozwój innowacyjnych rozwiązań, które mają nie tylko uatrakcyjnić oferowane
przez nich produkty, ale także uczynić samo dokonywanie zakupu przyjemnym doświadczeniem. Na porządku dziennym jest obecnie wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, które pozwalają na lepsze dostosowanie
oferty dla danego klienta, na podstawie informacji o jego wcześniejszych wyborach, preferencjach czy zainteresowaniach. E-commerce zmienił też sposób komunikacji marketingowej oraz kontaktu z potencjalnymi
klientami. Handel elektroniczny to także olbrzymia szansa na zaistnienie i rozwój małych i średnich przedsiębiorców, dla których prowadzenie tradycyjnej działalności gospodarczej, np. konwencjonalnego sklepu,
byłoby znacznie trudniejsze. Charakteryzując e-commerce, nie sposób nie wspomnieć jeszcze o tym, że dla
handlu elektronicznego nie są istotne granice państwowe. Korzystając ze swobody przepływu towarów,
usług i kapitału w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, przedsiębiorcy mogą realizować zamówienia w zasadzie bez względu na to, skąd pochodzi i gdzie mieszka składający je klient.
Dostrzegając dynamicznie rozwijający się trend rynkowy, unijny prawodawca, a za nim także krajowy,
ustanowił szczególne ramy prawne pozwalające na zachowanie właściwej równowagi pomiędzy z jednej
strony efektywnością i opłacalnością transakcji handlowych dokonywanych za pośrednictwem Internetu,
z drugiej zaś – bezpieczeństwem i ochroną praw konsumentów. W dalszej części Poradnika zostaną przedstawione specyficzne obowiązki przedsiębiorców prowadzących handel online w zakresie praw konsumentów.
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2.2. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC
KONSUMENTÓW DLA PROWADZĄCYCH HANDEL ONLINE
2.2.1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorcy oferujący konsumentom swoje towary bądź usługi muszą wypełniać tzw. obowiązki informacyjne, tj. przekazać konsumentom przed zawarciem umowy określone informacje dotyczące swojej tożsamości, towaru, w tym ceny, oraz innych warunków umowy. Realizacja tego obowiązku jest istotna, gdyż
jego naruszenie może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów taką praktyką jest naruszanie obowiązku
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Przedsiębiorca musi zatem zadbać o to,
aby przekazywane przez niego informacje nie miały charakteru nieprecyzyjnego, wprowadzającego w błąd
lub niepełnego. Powyższa zasada dotyczy wszystkich stosunków B2C. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi dodatkowo
pewne informacje, które wynikają z charakteru umów zawieranych na odległość bądź specyfiki oferowanych
towarów lub usług. Z uwagi na obszerny zakres tych informacji typową formą ich przekazania jest ujęcie informacji w regulaminie danego serwisu bądź sklepu internetowego (o znaczeniu regulaminu dla prowadzenia
działalności gospodarczej w Internecie piszemy w rozdziale 2.4.1 Poradnika). Na końcu tego podrozdziału
zostanie wyjaśnione, jakie zmiany w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców
przyniesie New Deal.

2.2.2. INFORMACJE O TOŻSAMOŚCI SPRZEDAWCY I FORMY KOMUNIKACJI
Z KONSUMENTEM
Generalnym źródłem obowiązków informacyjnych po stronie przedsiębiorcy jest ustawa o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). W art. 12 ust. 1 tego aktu prawnego zawarto obszerną listę informacji, które
winny zostać przekazane konsumentowi zawierającemu umowę na odległość (w tym za pośrednictwem
Internetu) przez przedsiębiorcę w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta
woli związania się umową. Przekazanie dodatkowych informacji może być konieczne w zależności od rodzaju
oferowanych towarów i usług.
Realizacja obowiązków informacyjnych wobec
konsumentów musi nastąpić najpóźniej w chwili
wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową.
Do podstawowych informacji, które muszą zostać obligatoryjnie przekazane konsumentowi, należą dane
identyfikujące danego przedsiębiorcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował jego działalność
gospodarczą oraz numerze, pod którym został zarejestrowany, a także adres przedsiębiorstwa, adres poczty
elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu, jeżeli są one dostępne, pod którymi konsument może szybko
i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Obowiązek podania na stronie internetowej adresu poczty
elektronicznej przez przedsiębiorcę zawierającego internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
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usług wynika także z przepisów unijnych6. Możliwość łatwego odnalezienia tych informacji na stronie internetowej danego przedsiębiorcy pozytywnie wpływa również na jego wiarygodność jako kontrahenta

2.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE CECH TOWARU BĄDŹ USŁUGI
Konsument nabywający towar lub usługę online nie ma możliwości zapoznania się z ofertą w taki sam sposób jak w stacjonarnym sklepie, tj. obejrzenia, oceny czy uzyskania bezpośrednio i na bieżąco wyjaśnień
od sprzedawcy. Z tego względu niezbędne jest umożliwienie mu uzyskania informacji o głównych cechach
świadczenia. Przedsiębiorca powinien zatem zadbać o to, aby oferowany przez niego towar (ub usługa) był
opisany w sposób pełny, odpowiadający rzeczywistości i ujawniający relewantne cechy bądź właściwości
produktu. Ustawodawca wskazuje, iż należy przy tym brać pod uwagę przedmiot świadczenia oraz sposób
porozumiewania się z konsumentem. W niektórych przypadkach niezbędne stanie się poinformowanie konsumenta także o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy (gdy dotyczy
ona świadczenia ciągłego, np. umieszczenia oferty sprzedaży samochodu w serwisie pośredniczącym), funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony bądź mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie
lub powinien wiedzieć. Jeżeli umowa ma być zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta także o czasie trwania umowy
lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy.
Udzielenie konsumentowi wyczerpujących informacji o oferowanym towarze bądź usłudze stanowi nie
tylko realizację obowiązku ustawowego, ale pozwala także zminimalizować przypadki zwrotów przez niezadowolonych klientów, rozczarowanych rozbieżnością pomiędzy opisem a towarem w rzeczywistości.

2.2.4. INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOWI PRAWACH
Przyjmuje się, że konsumenci, jako słabsza strona umowy, mogą nie wiedzieć, iż przysługują im określone
prawa, wynikające z ich statusu konsumenta. W celu ograniczenia asymetrii wiedzy pomiędzy przedsiębiorcą
a konsumentem, ustawodawca wymaga, by przedsiębiorca poinformował konsumentów o najistotniejszych
przysługujących im prawach, w tym w szczególności o prawie do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania towaru7 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument winien
także zostać pouczony o tym, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć przy wykorzystaniu
specjalnego formularza, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Optymalnym
rozwiązaniem jest umieszczenie na stronie prowadzonego serwisu internetowego specjalnego linku, który
zaprowadzi konsumenta do wspomnianego formularza.
Na przedsiębiorcy ciąży ponadto obowiązek poinformowania konsumenta o jego obowiązkach umownych, w tym sposobie i terminie spełnienia przez przedsiębiorcę świadczenia oraz stosowanej przez niego
procedurze rozpatrywania reklamacji, obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad, istnieniu i treści gwarancji,
a także usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji. Jeżeli reklamacje mają być przyjmowane pod
innym adresem niż adres przedsiębiorcy, także ta informacja powinna zostać podana konsumentowi.

6

7

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ODR w sporach
konsumenckich.
Co do zasady termin biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik.

22

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

Konsument musi mieć jasną i pełną informację o zakresie
przysługujących mu praw konsumenckich – nie może
być tu niejasności, generalnych odesłań, a już na pewno
żadnych informacji sprzecznych z literą prawa.
Podkreślenia wymaga fakt, że przedsiębiorca powinien wystrzegać się takich sformułowań w regulaminie
serwisu (sklepu internetowego), które mogłyby wprowadzać konsumentów w błąd co do treści ich praw
lub być nazbyt ogólne. Całkowicie niedopuszczalne i bezskuteczne jest natomiast umieszczanie w regulaminie zapisów dotyczących praw konsumentów, które byłyby sprzeczne z powszechnie obowiązującym
prawem, w tym w szczególności z ustawą o prawach konsumenta. Przedsiębiorca nie może jednostronnie
decydować o zakresie praw konsumenckich – przepisy te mają bowiem charakter bezwzględnie obowiązujący. Takie działanie nie tylko byłyby prawnie nieskuteczne, ale mogłyby nadto sprowadzić na takiego przedsiębiorcę odpowiedzialność z tytułu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Kazus „Mój sklep – moje warunki?”
Sklep internetowy w domenie „ciepłe_kociołki.pl” oferuje do nabycia szeroką gamę naczyń, sztućców
oraz garnków. Marek, chcąc wynieść swoje umiejętności gastronomiczne na nowy poziom, zamówił
na stronie sklepu zestaw 15 garnków klasy premium produkcji włoskiej opisywanych jako wykonane
z najwyższej jakości nierdzewnej stali, o nowoczesnym designie, w pięknym srebrnym kolorze. Ich cena
przyprawiała o zawrót głowy, ale – jak myślał Marek – za jakość trzeba płacić. Kilka dni później kurier
dostarczył Markowi paczkę. Wypakowując jej zawartość, Marek skonstatował, iż przysłano mu najwyraźniej nie ten produkt, który zamówił – garnki były widocznie niskiej jakości, na śrubach przy pokrywkach
widoczne były ślady rdzy, a kolor nie odpowiadał temu na zdjęciu – był matowy, szary i niejednolity.
W dodatku na spodzie garnków widniał wyraźny napis „Made in China”. Marek natychmiast zadzwonił
pod numer kontaktowy, by zgłosić pomyłkę. Obsługa poinformowała go jednak, że wcale nie zaszedł
błąd, a jak stwierdziła osoba obsługująca reklamacje: „…w Regulaminie serwisu jest wyraźnie zaznaczone, że towar może różnić się od przedstawionego na zdjęciach i w opisach”. Nie tracąc zimnej krwi, Marek
oświadczył, że w takim razie chce odstąpić od umowy. W odpowiedzi usłyszał jednak, że: „…w Regulaminie wyraźnie wyłączono możliwość zwrotów, a przecież zaznaczył pan przy zamówieniu, że się z nim
zapoznał”. Czy przedsiębiorca ma rację?
Komentarz: Przedsiębiorca prowadzący sklep w domenie „ciepłe_kociołki.pl” narusza swoimi działaniami prawa konsumentów. Po pierwsze, obciąża go obowiązek przekazania konsumentowi prawdziwej,
pełnej i rzetelnej informacji o cechach towaru. Co do zasady nie jest więc dopuszczalne zamieszczenie
w regulaminie zapisu, iż towar może się różnić od tego, co zostało przedstawione w ofercie. Naruszenie
jest tym poważniejsze, że w stanie faktycznym różnica pomiędzy oferowanym towarem (wysokiej klasy
zestawem garnków), a dostarczonym jest bardzo wyraźna. Marek ma też prawo odstąpić od umowy
bez względu na przyczynę. Fakt, iż przedsiębiorca wyłączył to uprawnienie w regulaminie, a Marek potwierdził, że się z nim zapoznał, nie ma doniosłości prawnej – przedsiębiorca nie mógł wyłączyć tego
prawa konsumentów. Takie zapisy regulaminu, jak te stosowane przez przedsiębiorcę z kazusu, z dużym
prawdopodobieństwem mają charakter abuzywny, tj. niedozwolony.
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Konsumenta należy także poinformować o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz o zasadach dostępu do tych procedur. Informacja ta nie
stanowi jednak zobowiązania przedsiębiorcy do wyrażenia zgody na mediację czy inną formę alternatywnych
metod rozwiązywania sporów. Cechą charakterystyczną procedur pozasądowego rozwiązywania sporów jest
ich dobrowolność. Istotne jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na fakt, iż taka możliwość istnieje. Pełnemu omówieniu zagadnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich poświęcony
jest podrozdział 4.1.4 Poradnika.

2.2.5. INFORMACJA O CENIE, OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI („KUPUJĘ I PŁACĘ”)
Konsumenci, jako słabsza i gorzej poinformowana strona transakcji, mogą ponosić ryzyko
zawarcia umowy wiążącej się z płatnością, choć pozostają w mylnym przekonaniu co do nieodpłatności danej oferty. W celu uniknięcia tego typu sytuacji, polski ustawodawca wymaga,
aby przedsiębiorca oferujący towary bądź usługi w Internecie uzyskał od konsumenta potwierdzenie, iż ten ma świadomość, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
W Ustawie o prawach konsumenta proponuje się umieszczanie na stronie w formularzu zamówienia
przycisku lub podobnej funkcji opatrzonej napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, ale dopuszczalne
jest użycie równoważników takich jak np. „Kupuję i płacę”, „Zamawiam i płacę” itd. Ważne jest, aby sformułowanie stanowiło kategoryczne potwierdzenie świadomości obowiązku uiszczenia zapłaty za dany towar
bądź usługę. Nie wystarczy w zatem naniesienie na przycisk napisu typu „Zamów” czy „Koniec”. Wątpliwe
mogłoby być nawet użycie określenia w stylu „Do kasy”. Regulacja ta ma chronić konsumentów przed dokonywaniem zakupu przez przypadkowe kliknięcie w danym miejscu w sytuacji braku rzeczywistej woli
związania się umową.
Niezależnie od powyższego art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przewiduje obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania
się umową na odległość, o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości
– o 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. Szczególne
zasady dotyczą zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę – wówczas
konieczne jest podanie ceny za okres rozliczeniowy względnie łącznych miesięcznych płatności. Konsument
musi też mieć jasność co do sposobu i terminu zapłaty oraz kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia
od umowy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
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ISTOTNE PRZEPISY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
Art. 24 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k.

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji

Art. 12 ust. 1 pkt 1–3 u.p.k.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (…) przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: głównych cechach
świadczenia (…), swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne (…)

Art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.k.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (…)
przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o sposobie
i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy (…), a także wzorze formularza odstąpienia
od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy

Art. 17 ust. 2 u.p.k.

Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził,
że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty

Przedsiębiorco, pamiętaj, że musisz poinformować konsumenta w szczególności o:
• głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
• swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
• adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
• adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
• łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
• sposobie i terminie zapłaty;
• sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę
procedurze rozpatrywania reklamacji;
• sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia
od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
• 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;
• obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
• istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
• czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta
na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
• minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
• funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
• mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
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• możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2.2.6. NEW DEAL A OBOWIĄZKI INFORMACYJNE?
Projekt New Deal przewiduje dodanie nowego obowiązku informacyjnego przy transakcjach dokonywanych
na platformach sprzedażowych. Konsument będzie musiał zostać poinformowany w sposób jednoznaczny
i wyraźny, czy dokonuje on czynności prawnej z przedsiębiorcą, czy z podmiotem niemającym takiego statusu. Zmiana ta nie będzie stanowiła istotnego obciążenia dla przedsiębiorców. Ma ona przede wszystkim
na celu zapewnienie, iż konsument, nabywając towary online, będzie miał możliwość rozpoznania, czy przy
danej transakcji jest chroniony szczególnymi prawami regulującymi stosunki pomiędzy przedsiębiorcami
a konsumentami.
New Deal ma też ułatwić komunikację pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Obecnie obligatoryjne jest umieszczenie na stronie internetowej danego przedsiębiorcy jego adresu e-mail oraz numeru telefonu
i faksu, jeżeli numery te są dostępne, które służyć mają komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Zmiana unijnych przepisów umożliwi przedsiębiorcom wykorzystywanie innych narzędzi np. chatu albo
formularza kontaktowego online, pod warunkiem, iż konsument będzie miał możliwość śledzenia i powrotu
do wiadomości w późniejszym okresie (tj. przechowywania treści na trwałym nośniku tak jak w przypadku
e-maila). W motywach projektowanego aktu prawnego wskazano nadto, że należy usunąć z listy środków
komunikacji numer faksu z uwagi na przestarzały charakter tego typu urządzeń i jego rzadkie stosowanie.
Choć kierunek tej zmiany wydaje się właściwy, to można powątpiewać, czy faktycznie doprowadzi do uelastycznienia zasad kontaktu z konsumentami.

2.3. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENCKIE W HANDLU
ONLINE
2.3.1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
2.3.1.1. Zakres prawa
Konsument nabywający towary na odległość (np. przez Internet) jest szczególnie chroniony. Przysługuje mu
uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, co do zasady w terminie 14 dni od objęcia
rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Uprawnienie to odnosi się jednak nie tylko do towarów, ale także odpłatnych usług oferowanych drogą elektroniczną. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta oznacza, iż umowa ta uważana jest
za niezawartą8 – konsument zwraca towar, a przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić mu zapłaconą cenę oraz
określone koszty, o czym szerzej piszemy poniżej.
Odstąpienie od umowy oznacza, iż jest
ona uważana za niezawartą.

8

Odstąpienie od umowy ma skutek wsteczny, tj. w jego wyniku zachodzi sytuacja, jak gdyby umowa w ogóle nie została
zawarta. Nie należy tego mylić z wypowiedzeniem umowy, które ma skutek na przyszłość, tj. oznacza, iż dany stosunek
umowny nie będzie kontynuowany jak np. w przypadku najmu lub umowy o świadczenie usług.
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Uzasadnieniem dla przyznania konsumentowi tego prawa jest okoliczność, że odmiennie niż w stacjonarnym sklepie, kupując online nie ma on możliwości obejrzenia i oceny nabywanej rzeczy. Najprostszym przykładem jest tu możliwość przymierzenia obuwia bądź sztuki odzieży. Zasadniczo konsument nie powinien
korzystać z dostarczonego mu towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy. Takie działanie nie pozbawiają go jednak prawa do odstąpienia od umowy.
Konsument będzie jednak wówczas odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem takiego z niej korzystania, chyba że przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza:
– kosztami odesłania towaru;
– kosztami doręczenia wykraczającymi poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
przedsiębiorcę (np. wybór kuriera zamiast najtańszej przesyłki operatora pocztowego);
– w szczególnych przypadkach – zapłatą za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Należy podkreślić, iż przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta zawierającego z nim
umowę o prawie odstąpienia, gdyż brak takiej informacji nie tylko stanowi naruszenie obowiązków informacyjnych, o czym pisaliśmy wcześniej, ale powoduje też wydłużenie prawa na odstąpienie od umowy
do 12 miesięcy od chwili upływu 14-dniowego terminu. Jeżeli jednak przedsiębiorca w tym okresie zrealizuje
swój obowiązek, wówczas prawo wygasa z upływem 14 dniu od chwili przekazania konsumentowi stosownej
informacji.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy stanowi zasadę, od której ustawodawca przewidział szereg określonych wyjątków, które zostały wymienione w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to sytuacji,
gdy istnieją obiektywne okoliczności wykluczające zwrot towaru np. ze względów ochrony zdrowia i higieny,
gdy towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu zostanie otwarty lub w sytuacji, gdy chodzi o usługę polegającą na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. usługa
streamingu), a 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. Lista wyjątków jest szersza, jednak ma ona charakter wyczerpujący i zasadniczo nie powinno się
interpretować jej rozszerzająco.
2.3.1.2. Procedura
Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy do decyzji konsumenta. Jeżeli
z dowolnej przyczyny uzna on w terminie, iż chce to zrobić, to ma do tego prawo. Konsument winien wówczas poinformować przedsiębiorcę o tym, że odstępuje od umowy. Może to zrobić:
• składając oświadczenie w formie pisemnej;
• składając oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
• poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (mailem, przy wykorzystaniu formularza online), jeżeli przedsiębiorca zapewnia taką możliwość.
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Przedsiębiorca nie może ograniczać sposobów złożenia takiego oświadczenia (forma pisemna, formularz), ale nie musi zapewniać opcji składania oświadczenia w wersji elektronicznej. W przypadku wysłania
oświadczenia w formie pisemnej lub papierowego formularza, do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego
drogą elektroniczną, na formularzu lub na stronie internetowej. Z tego względu przedsiębiorca powinien tak
zorganizować przyjmowanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy, aby nawet w okresie zwiększonej liczby
zwrotów (np. w okresie wyprzedaży) sprostać temu obowiązkowi.
Złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma ten skutek, iż umowę uważa się
za niezawartą. Powstają wówczas obowiązki zarówno po stronie konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Konsument obowiązany jest w terminie 14 dni do odesłania rzeczy przedsiębiorcy. Dla oceny dochowania terminu
rozstrzygający jest dzień wysłania przesyłki zwrotnej. Ewentualnie konsument może przekazać zwracaną
rzecz osobie wskazanej przez przedsiębiorcę bądź skorzystać z zaproponowanego odbioru rzeczy przez
przedsiębiorcę. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że przedsiębiorca zgodził się
je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jest to dodatkowy
powód dla przedsiębiorcy, by realizować obowiązki informacyjne zgodnie z ustawą.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu towaru. Jeżeli przedsiębiorca go o tym nie
poinformował – wówczas musi ponieść je sam.
Z kolei przedsiębiorca obowiązany jest po odstąpieniu od umowy do zwrotu konsumentowi wszystkich
dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, jednak nie wyższych niż koszt najtańszego normalnego sposobu doręczenia oferowanego przez przedsiębiorcę. Co do zasady przedsiębiorca ma obowiązek dokonania niezwłocznie zwrotu wszystkich płatności, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Oznacza to, iż konsument może żądać
zwrotu zapłaty już z chwilą przesłania przedsiębiorcy dowodu nadania przesyłki, nawet jeżeli przedsiębiorca
jeszcze jej nie otrzymał.

2.3.2. POLITYKA ZWROTÓW: KORZYŚCI DLA E-COMMERCE
Przyznanie konsumentom prawa odstąpienia od umowy bez względu na przyczynę, a nawet okoliczność,
że konsument korzystał z zakupionej rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej
charakteru, cech i funkcjonowania, wydaje się zaburzać równowagę w stosunkach umownych. Choć skala
nadużyć procedury odstąpienia od umowy zawieranej na odległość jest trudna do oszacowania, unijny prawodawca uznał, iż należy podjąć działania, które lepiej zabezpieczą interes przedsiębiorców w tym zakresie.
New Deal przewiduje wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy – szerzej piszemy o tym w rozdziale 2.3.4 Poradnika. Równocześnie należy jednak zauważyć, iż zagwarantowanie konsumentom określonego, wysokiego
standardu praw, w tym właśnie prawa do odstąpienia od umowy przy minimalnym koszcie po stronie konsumenta, znacznie przyczynia się do rozwoju e-commerce.

28

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

Istnienie uprawnienia do odstąpienia od umowy
przyczynia się do wzrostu popularności
kupowania w sklepach internetowych.
Wielu konsumentów nigdy nie podjęłoby decyzji o zakupie towaru online, gdyby nie miało pewności,
że w razie niespełnienia przez towar ich oczekiwań, będą mogli go zwrócić. Istnieniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przedsiębiorcy oferujący towary i usługi online zawdzięczają więc wzrost popytu oraz
zainteresowania konsumentów zakupami w sklepach internetowych.
Kazus „Zabawa w odstąpienie od umowy”
Paulina lubi modę oraz taniec. Przed kolejną imprezą karnawałową zamówiła w sklepie internetowym
sukienkę, która była zdecydowanie poza zakresem jej możliwości finansowych. Paulina miała jednak
plan – usłyszała gdzieś, że kupując online, może zwrócić towar w 14 dni od jego otrzymania i dostać
zwrot pieniędzy. Wymyśliła zatem, że założy sukienkę na bal, nie odcinając zawieszek, a następnie zwróci
szybko towar jak gdyby nigdy nic. Po bardzo udanej całonocnej zabawie, Paulina zapakowała sukienkę
do paczki i odesłała do sklepu, równocześnie informując sprzedawcę o odstąpieniu od umowy i żądając
zwrotu pieniędzy. Dołączyła przy tym dowód nadania przesyłki. Wprawdzie sukienka trochę pachniała
perfumami, miała kilka plam od makijażu, a podszewka się trochę naderwała w tańcu, ale Paulina liczy,
że w dużym przedsiębiorstwie nikt tego nie zauważy. Zadowolona ze swojego sprytu, planuje już podobne działania na przyszłość. Czy zachowanie Pauliny jest zgodne z prawem?
Komentarz: Choć działania Pauliny są naganne, na chwilę obecną przedsiębiorca nie ma narzędzi cywilnoprawnych, które umożliwiałyby mu odmowę przyjęcia zwracanego towaru w razie skorzystania
przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy. Co więcej, z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta wynika, iż konsument może żądać zwrotu zapłaty już w chwili przedstawienia dowodu nadania
zwracanego towaru. Przedsiębiorcy często próbują bronić się przed nieuczciwym zachowaniem konsumentów, wprowadzając do regulaminu sklepu internetowego zapisy ograniczające możliwość dokonywania zwrotów używanych towarów. Takie klauzule mogą jednak mieć charakter abuzywny i ściągnąć
na przedsiębiorcę karę za stosowanie niedozwolonych postanowień wzorców umów. W celu uniknięcia
ryzyka przedsiębiorca może więc co najwyżej apelować i prosić o ograniczenie się konsumenta do przymierzenia bądź sprawdzenia towaru.
Gdy wejdzie w życie zmiana przepisów zgodnie z projektem New Deal, przedsiębiorca będzie mógł
odmówić przyjęcia używanego towaru i zwrotu zapłaty. Paulina nie będzie mogła wówczas dalej nadużywać praw konsumenckich.

2.3.3. CO ZYSKA KONSUMENT DZIĘKI PLANOWANYM ZMIANOM ZAWARTYM W NEW
DEAL?
Projekt New Deal w zakresie szczególnych uprawnień konsumenckich w handlu online przewiduje rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy na te dotyczące nieodpłatnych usług elektronicznych jak np. usługi
przechowywania danych w chmurze, dostęp do mediów społecznościowych, usługi poczty elektronicznej. Obecnie przepisy przewidują już możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej odpłatnego korzystania
z usług (szerzej piszemy o tym w rozdziale 2.3.1 Poradnika). Unijny prawodawca dostrzegł jednak, iż tzw.
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darmowe usługi w istocie są opłacane nieco inną „walutą”, czyli danymi osobowymi. Gdy weźmie się pod
uwagę jej rosnącą wartość, zasadnym wydaje się umożliwienie konsumentom skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy także w takich przypadkach. Konsument powinien bowiem mieć możliwość zapoznania
się z właściwościami usługi uchodzącej za nieodpłatną i podjęcia decyzji, czy faktycznie chce z niej korzystać
w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Co istotne, powyższe nie dotyczy
usług, które charakteryzują się jednorazowością, czyli np. usługi streamingu czy dostarczenia pliku audiowizualnego. Nie byłoby bowiem racjonalne umożliwienie konsumentowi odstąpienia od umowy w sytuacji,
gdy skonsumował on już dostarczoną mu treść cyfrową.

2.3.4. CO ZYSKA PRZEDSIĘBIORCA DZIĘKI PLANOWANYM ZMIANOM ZAWARTYM
W NEW DEAL?
Prawo konsumenta do zwrotu towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w sklepie internetowym), choć pozytywnie wpływa na popularność zakupów w tym kanale dystrybucji, jak już wskazano
powyżej, jest niestety nadużywane przez konsumentów. Część z zakupionych towarów jest wykorzystywana
w sposób wykraczający poza to, co jest niezbędne dla dokonania oceny ich właściwości, cech i sposobu
działania (a zatem czynności, które możliwe byłyby do dokonania w razie zakupu w sklepie stacjonarnym),
a następnie odesłania z powołaniem na prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Takie
przypadki są naganne, ale przedsiębiorcy obecnie są przed nimi niedostatecznie chronieni – często są oni
zmuszeni przyjmować używane towary. Mogą wprawdzie obciążyć konsumenta zapłatą za obniżoną wartość
danego produktu i sprzedać go jako używany bądź zutylizować, ale stanowi to dla nich nadmierne obciążenie
i wystawia przedsiębiorcę na (nieuzasadnione) zarzuty ze strony niezadowolonych klientów. Zachwiana jest
więc równowaga interesów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. New Deal zagwarantuje przedsiębiorcom jednoznacznie możliwość odmowy przyjęcia zwracanych towarów, które nosiłyby ślady używania
wykraczające poza zwykłe przymierzenie czy ocenę właściwości towaru.
New Deal ma także na celu przywrócenie równowagi
w stosunkach konsument – przedsiębiorca.
Drugą pozytywną zmianą, jaką przyniesie przedsiębiorcom New Deal, będzie uprawnienie przedsiębiorcy
do zweryfikowania odesłanego towaru przed dokonaniem zwrotu zapłaty na rzecz konsumenta. Obecnie
przedsiębiorca obowiązany jest do zwrotu pieniędzy, jeżeli konsument przedstawi mu dowód nadania przesyłką zwracanego towaru, nawet gdy ta jeszcze do przedsiębiorcy nie dotarła. Na gruncie nowych przepisów
przedsiębiorca będzie mógł wstrzymać się z zapłatą do czasu otrzymania zwrotu towaru. Pozwoli mu to także
na skorzystanie z uprawnienia do odmowy przyjęcia odesłanego towaru, który nosiłby znamiona używania
wykraczającego poza działania konieczne do oceny ich właściwości cech i sposobu działania.

2.4. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE HANDLU ONLINE
2.4.1. REGULAMIN SERWISU – MUST HAVE KAŻDEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
Jak pisaliśmy wcześniej w rozdziale 2.2.1 Poradnika, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie
sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Internetu musi realizować obowiązki informacyjne wobec
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konsumentów. W przeciwnym przypadku może narazić się na zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Niepodanie niektórych informacji może też skutkować rozszerzeniem uprawnień po stronie konsumentów. Na przykład, brak podania konsumentowi informacji o prawie odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni, skutkuje przedłużeniem okresu na skorzystanie z tego prawa do 12 miesięcy
od dnia, w którym termin ten by upłynął. Zakres wymaganych prawem informacji, które muszą zostać zakomunikowane konsumentowi, jest na tyle obszerny, iż trudno sobie wyobrazić inny sposób ich udzielenia niż
w formie regulaminu serwisu. Obowiązek posiadania regulaminu serwisu wynika także z przepisów ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przygotowanie regulaminu sklepu internetowego lub innego serwisu online, który jest przeznaczony dla
konsumentów, nie należy do zadań łatwych. Celowym jest powierzenie jego przygotowania profesjonalnemu podmiotowi, najlepiej prawnikowi, który zagwarantuje, iż zawarte w regulaminie zapisy będą odpowiadać przepisom, w tym w szczególności regulującym prawa konsumentów. Należy wystrzegać się kopiowania
regulaminu innego serwisu lub korzystania z dostępnych w Internecie wzorów z niewiadomego źródła, gdyż:
• może stanowić to naruszenie praw autorskich;
• taki regulamin może nie spełniać prawnych wymogów czy to ze względu na zmianę przepisów, czy niską
jakość wykonania;
• taki wzór może zawierać klauzule abuzywne;
• taki regulamin może nie być adekwatny do potrzeb danego przedsiębiorcy.
Opracowując regulamin sklepu bądź innego serwisu internetowego skierowanego do konsumentów,
przedsiębiorca winien przede wszystkim zadbać o to, aby nie znalazły się w nim tzw. niedozwolone postanowienia umowne, potocznie nazywanych klauzulami abuzywnymi. Zgodnie z kodeksową definicją postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, co jednak nie
dotyczy postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały
sformułowane w sposób jednoznaczny. Problematyka klauzul abuzywnych została omówiona w rozdziale
4.2.3 Poradnika. Należy więc w tym miejscu jedynie przypomnieć, iż regulamin, którego zapisy nie są indywidualnie uzgadniane z konsumentem, podlega kontroli pod kątem abuzywności jego zapisów. Przedsiębiorca
umieszczający w regulaminie niedozwolone postanowienia umowne ponosi ryzyko kar administracyjnych
nakładanych przez Prezesa UOKiK. Co więcej, tego typu klauzule nie będą wiążące dla konsumenta.
Dobrze napisany Regulamin serwisu lub sklepu
zabezpiecza interes przedsiębiorcy. Warto więc
powierzyć jego przygotowanie osobie posiadającej
odpowiednie kwalifikacje i wiedzę.
Na koniec warto dodać, iż posiadanie regulaminu serwisu pozwala nie tylko na zgodną z prawem realizację obowiązków informacyjnych, ale także na budowanie wizerunku i wiarygodności przedsiębiorcy.
Warto zatem uczynić regulamin serwisu łatwo dostępnym (odpowiednia zakładka na stronie internetowej,
widoczny link) przejrzystym i zrozumiałym. Taki regulamin może bowiem także pozwolić na uniknięcie sporów z konsumentami, którzy mieliby mylne wyobrażenie o przysługujących im prawach.
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2.4.2. GEO-BLOCKING – CZYM JEST I JAKI BĘDZIE?
U podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej istnieje założenie o potrzebie stworzenia jednego rynku obejmującego wszystkie państwa członkowskie, na którym nie istnieją wewnętrzne granice i panują swobody
przepływu towarów, usług, osób i kapitału. O ile w zakresie konwencjonalnego handlu ten fundamentalny cel
UE został w dużej mierze osiągnięty, to w obszarze e-commerce swoboda transakcji wciąż pozostawia wiele
do zrealizowania. Zdarza się, iż obywatel jednego państwa członkowskiego Unii, próbując dokonać transakcji
online z przedsiębiorcą z innego państwa członkowskiego, odsyłany jest na stronę krajowego dystrybutora
bądź uniemożliwia mu się dokonanie zakupu, żądając od niego płatności kartą wydaną w państwie siedzibie
przedsiębiorcy. Nie tylko podważa to zasady rynku wewnętrznego, ale nadto negatywnie odbija się na rozwoju handlu elektronicznego.
Nieuzasadniony geo-blocking jest
zakazany od 3 grudnia 2018 r.
Ten stan rzeczy uległ zmianie. 3 grudnia 2018 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych
form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce
prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie statuuje zakaz blokowania lub ograniczania dostępu klienta do interfejsu internetowego (strony), a także przekierowywania klienta bez jego zgody
do innej wersji interfejsu niż ten, do którego próbował uzyskać on dostęp, ze względu na przynależność
państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Zakaz ten nie będzie
miał jednak zastosowania w przypadku, gdy takie działania są zdeterminowane potrzebą zapewnienia zgodności z przepisami prawa UE lub państwa członkowskiego, któremu podlega dany przedsiębiorca. Istnienie
odmiennych regulacji prawnych, w tym podatkowych, może bowiem stanowić obiektywne usprawiedliwienia dla blokowania geograficznego. Jak podkreśla się w materiałach towarzyszących inicjatywie Komisji
Europejskiej, rozporządzenie nie wprowadza nakazu kontraktowania ani też ujednolicenia cen na obszarze
całej UE. Przedsiębiorcy dalej będą mogli podejmować w tym zakresie autonomiczne decyzje. Co ważne,
rozporządzenie będzie miało zastosowanie nie tylko do zakupu towarów, ale także dostarczanych drogą
elektroniczną usług oraz nabywania usług w fizycznej lokalizacji w innym państwie członkowskim. Spod
obowiązywania rozporządzenia są wyłączone jednak usługi audiowizualne, finansowe i transportowe.
Zakaz nieuzasadnionego geograficznego blokowania zaczął obowiązywać w dniu wejścia w życie rozporządzenia także w Polsce, bez potrzeby jego implementacji. Polski ustawodawca pracuje jednak obecnie nad
wprowadzeniem do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiednich przepisów kompetencyjnych dla Prezesa UOKiK, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania zakazu w sytuacji,
gdy jego naruszenie będzie stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

2.4.3. DOSTAWY PONADGRANICZNE
Jednym z celów strategii cyfrowego rynku wewnętrznego (ang. Digital Single Market Strategy) jest eliminacja barier dla rozwoju ponadgranicznego handlu elektronicznego. Wśród podstawowych przeszkód
w dokonywaniu transakcji z przedsiębiorcą z innego państwa członkowskiego konsumenci wskazują m.in.
wysokie koszty dostawy i ewentualnego zwrotu zakupionego towaru. Samo usunięcie nieuzasadnionego
geo-blockingu jeszcze nie wystarczy, by w pełni czerpać korzyści rynkowe z rozwoju e-commerce. Konsumenci nie będą bowiem kupowali towarów z innego państwa członkowskiego, jeżeli koszty dostawy będą
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pochłaniać oszczędności wynikające z korzystniejszej ceny samego towaru lub nawet czyniły taki zakup ekonomicznie nieracjonalnym. Wysokie koszty wysyłki sprawiają, że także przedsiębiorcy oferujący towary online
nie są skłonni realizować zamówień z innych państw członkowskich. Z tych względów Komisja Europejska
podjęła działania mające na celu uczynienie ponadgranicznych dostaw bardziej opłacalnymi oraz efektywnymi. Osiągnięciu tego celu pomóc ma m.in. wzmocnienie nadzoru ze strony krajowych regulatorów oraz
zapewnienie większej transparentności cen. Komisja podkreśla jednak, iż nie ma zamiaru ingerować w ich
wysokość – ewentualny spadek cen za usługi dostawy wywołany ma zostać wzrostem konkurencji rynkowej
oraz przejrzystością stosowanych taryf. W momencie oddawania tego Poradnika do składu (grudzień 2018 r.)
trwają wciąż prace legislacyjne nad projektem.
Kazus „Rybka zwana geo-blocking”
Marek jest zapalonym wędkarzem i z entuzjazmem śledzi nowinki technologiczne na rynku wędkarskim. Pewnego dnia przeczytał na szwedzkim blogu o łowieniu ryb recenzję najnowszego spławika
i natychmiast zapragnął go kupić. Ku jego wielkiemu zdumieniu, gdy kliknął we wskazany na blogu link
do sklepu internetowego szwedzkiego producenta, został od razu przekierowany na bardzo zbliżoną
wyglądem stronę polskiego dystrybutora. Niestety poszukiwany przez Marka spławik nie był na niej
oferowany. Wędkarz się jednak nie poddawał – znalazł w Internecie kontakt do szwedzkiego producenta
i zadzwonił, aby zamówić spławik przez telefon. Obsługa była gotowa przyjąć jego zamówienie, jednak
podany przez producenta koszt dostawy spławika do Polski sprawił, iż Marek odstąpił od realizacji swojego zamierzenia.
Komentarz: Od chwili wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302
w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, tj. od dnia 3.12.2018 r., zakazane stanie się
obiektywnie nieuzasadnione przekierowywanie klienta bez jego zgody do innej wersji interfejsu (strony
internetowej sklepu) niż ten, do którego próbował uzyskać on dostęp, ze względu na przynależność
państwową klienta, jego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Działanie szwedzkiego producenta sprzętu wędkarskiego może zatem okazać się sprzeczne z prawem UE. Ewentualnym
usprawiedliwieniem mogłaby być potrzeba zapewnienia zgodności działania szwedzkiego producenta
z przepisami UE lub krajowymi. Oceny, czy takie przepisy istnieją, należy dokonywać w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę specyficzne warunki prawne w danym państwie członkowskim
oraz charakter towaru bądź usługi.
Aktualnie brak jest jeszcze regulacji, która pozwoliłaby na obniżenie cen ponadgranicznych dostaw towarów. Niewykluczone jednak, iż instytucje unijne porozumieją się jeszcze przed końcem kadencji obecnej
Komisji odnośnie do przedstawionego przez nią projektu, co może pozwolić na wzrost konkurencji w zakresie
świadczenia tego typu usług oraz transparentności cen.

2.4.4. PLATFORMY INTERNETOWE
Platformy sprzedażowe mają niekwestionowane zasługi w zakresie rozwoju handlu elektronicznego. Dzięki
dostarczeniu sprzedawcom infrastruktury, reklamy oraz wiarygodności, umożliwiają one szerokiemu spektrum przedsiębiorców, w tym MŚP, dotarcie ze swoją ofertą do potencjalnych konsumentów. Popularność
platform sprzedażowych musi iść jednak w parze z zapewnieniem ich użytkownikom zarówno konsumentom
jak i sprzedawcom, odpowiedniego standardu praw konsumenckich oraz równego traktowania.
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Unijny prawodawca dostrzegł, iż konsumenci dokonujący zakupów na platformach sprzedażowych często mają trudności z identyfikacja, kto jest sprzedawcą – sama platforma, korzystający z niej inny przedsiębiorca czy też inny konsument. Niepewność w tym zakresie może wzmagać fakt przejęcia pewnych czynności
sprzedażowych przez platformę, np. obsługi zwrotów czy wysyłki towarów. W takiej sytuacji konsument nie
wie, kto jest wobec niego odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania, do kogo kierować swoje roszczenia
wynikające z praw konsumenckich ani nawet, czy pozostaje w ogóle pod ochroną prawa konsumenckiego.
Z tych względów New Deal przewiduje obowiązek informowania korzystających z platform sprzedażowych
o tym, czy zawierają umowę z przedsiębiorcą, czy z innym konsumentem, a w pierwszym przypadku – kto
jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania praw konsumenckich.
Konsument musi wiedzieć, czy na platformie
sprzedażowej kupuje od innego konsumenta, czy
przedsiębiorcy, a w tym drugim przypadku – kto
odpowiada za przestrzeganie praw konsumenckich.
Drugą kwestią, na którą w kontekście platform sprzedażowych zwrócono uwagę, jest sposób wyświetlania wyników wyszukiwania ofert, a konkretnie kryteria decydujące o tym, która oferta pojawia się wyżej. Konsumenci chętnie korzystają z opcji wyszukiwania i filtrowania, wierząc, iż wyświetlane im wyniki
są uporządkowane według kryteriów uwzględniających dopasowanie bądź relewantność oferty. W praktyce
pojawiają się jednak wątpliwości, czy narzędzia cyfrowe służące wyszukiwaniu ofert nie faworyzują określonych wyników. Unijny prawodawca chce w związku z tym, aby konsumenci byli informowani o głównych
parametrach decydujących o rankingu ofert, jednak bez uszczerbku dla tajemnic handlowych dotyczących
stosowanych algorytmów.
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3. OCHRONA KONSUMENTÓW W SPRZEDAŻY
TRADYCYJNEJ
Przedsiębiorcy oferujący towary i usługi w tak zwanej sprzedaży tradycyjnej również są zobowiązani do dochowania pewnych obowiązków względem konsumentów. Dysponują również szeregiem uprawnień. W niniejszym rozdziale omówiono najważniejsze przepisy, którymi powinien kierować się każdy przedsiębiorca
oferujący swoim klientom (konsumentom) towary i usługi tradycyjnymi kanałami sprzedażowymi.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem „sprzedaży tradycyjnej”. Zachodzi
ona wtedy, kiedy umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jest zawierana przy jednoczesnej
obecności obu stron w lokalu prowadzonym przez przedsiębiorcę, czyli w kioskach, sklepach, supermarketach, lokalach usługowych, przenośnych stanowiskach handlowych itp.
Za lokal przedsiębiorstwa uznaje się miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością (np. wolnostojący supermarket) albo częścią nieruchomości (np. salonik prasowy w galerii handlowej), w którym
przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe. Nie oznacza to jednak, że przepisy konsumenckie w sprzedaży
tradycyjnej nie dotyczą przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi na przenośnych stanowiskach,
których nie można uznać za nieruchomość. Za lokal przedsiębiorstwa uznaje się bowiem również miejsce
prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą (przenośne stanowisko składane na noc, stragan, pojazd
regularnie ustawiany w danym miejscu targowiska itp.), w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. Nie ma znaczenia czy lokal ma charakter zamknięty, otwarty lub półotwarty. Z perspektywy obowiązków konsumenckich nieistotny jest również tytuł prawny przedsiębiorcy do danego lokalu
(własność, najem, dzierżawa, użyczenie itp.).
Z drugiej strony za lokal przedsiębiorstwa nie uznaje się np. tymczasowych stanowisk na targach wystawienniczych lub innych podobnych imprezach. Należy też zaznaczyć, że większości obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta (z wyjątkiem obowiązku odpowiedzi na reklamacje) nie stosuje się
w przypadku handlu obwoźnego zdefiniowanego jako częste i regularne objazdy, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta.
Kazus „Buty zimowe”
Konsument Marek postanowił zakupić nowe buty zimowe. Po przejrzeniu w Internecie ofert różnych
sklepów, wypatrzył odpowiadający mu model. Nie chcąc ryzykować zamówienia niewłaściwego rozmiaru przez Internet, postanowił wybrać się do galerii handlowej w centrum swojego miasta. Pojawił
się osobiście w stacjonarnym sklepie obuwniczym Szuwax. Wybrał odpowiadającą mu parę, a następnie
nabył ją przy kasie, płacąc odpowiednią kwotę.
Komentarz: Doszło do zawarcia (tradycyjnej) umowy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcą Szuwax
a Markiem konsumentem.
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Kazus „Perfumy”
Konsumentka Paulina podjęła decyzję o zakupie nowych perfum. Skuszona promocją w sklepie internetowym „PerfuX.pl” postanowiła, że tym razem, zamiast udawać się osobiście do perfumerii, nabędzie
je przez Internet. W trakcie składania zamówienia z obowiązkiem zapłaty okazało się, że sklep oferuje
możliwość dostawy zamówionych perfum do punktów odbioru i zapłaty w nim za towar. W związku
z tym, że jeden z punktów odbioru znajdował się w pobliżu miejsca zamieszkania Pauliny, zdecydowała
się na tę opcję, tym bardziej, że dostawa w takim wypadku była darmowa. Po kilku dniach od złożenia
zamówienia Paulina stawiła się w punkcie odbioru, gdzie zapłaciła umówioną cenę za wybrane perfumy.
Komentarz: W tym przypadku doszło do zawarcia umowy na odległość pomiędzy Pauliną a sklepem
PerfuX.pl, a nie w sposób tradycyjny. Tym samym Paulinie przysługują uprawnienia związane z umową
sprzedaży zawartą na odległość (zob. podrozdział 2.2.4 Poradnika).
Uwaga! Gdyby w regulaminie sklepu „PerfumX.pl” znajdowała się informacja, że za pośrednictwem Internetu możliwa jest jedynie rezerwacja towaru w sklepie/punkcie stacjonarnym (bez obowiązku zapłaty), a samo zawarcie umowy realizowane jest w takim sklepie, to mielibyśmy do czynienia ze sprzedażą
tradycyjną.

3.1. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRZEDAŻY TRADYCYJNEJ
W przypadku sprzedaży tradycyjnej to konsument we własnym zakresie decyduje o udaniu się do lokalu
danego przedsiębiorcy, celem nabycia określonego produktu lub usługi. Istnieje więc mniejsze prawdopodobieństwo, że konsument zostanie wprowadzony w błąd czy też zaskoczony nieuczciwymi działaniami
marketingowymi. W takich sytuacjach konsument zazwyczaj podejmuje racjonalną, przemyślaną decyzję
o zawarciu umowy z przedsiębiorcą. W zawiązku z tym przepisy konsumenckie do pewnego stopnia łagodniej traktują sprzedaż tradycyjną z perspektywy obowiązków przedsiębiorcy, a poniekąd surowiej z perspektywy uprawnień konsumenta, który w przypadku sprzedaży konsumenckiej pozbawiony jest m.in. prawa
do odstąpienia od umowy (zob. podrozdział 2.3.1).
Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca koncentrujący się na sprzedaży tradycyjnej dysponuje pełną
swobodą w zakresie kształtowania swojej relacji z konsumentem. Ustawodawca wymaga od takiego przedsiębiorcy realizacji szeregu obowiązków, w szczególności związanych z informowaniem konsumenta.

3.1.1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Jak już wcześniej wspomniano, przedsiębiorcy oferujący konsumentom swoje towary bądź usługi muszą
wypełniać tzw. obowiązki informacyjne wynikające m.in. z ustawy o prawach konsumenta, tj. przekazać konsumentom przed zawarciem umowy określone informacje odnośnie do swojej tożsamości, towaru, w tym
ceny, oraz innych warunków umowy. W niniejszej części Poradnika omówiono najważniejsze z nich.
Warto podkreślić, że przypadku sprzedaży tradycyjnej naruszenie obowiązków informacyjnych może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów poprzez brak udzielenia konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, co ostatecznie może przełożyć się na nałożenie na przedsiębiorcę
kary finansowej.
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3.1.1.1. Wyłączenie – drobne umowy życia codziennego
Omówione w tej części Poradnika obowiązki informacyjne w przypadku sprzedaży tradycyjnej nie obowiązują, gdy po pierwsze umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem dotyczy drobnych sprawunków
życia codziennego i po drugie jest wykonywana natychmiast po jej zawarciu. W dużym skrócie chodzi tutaj
o uniknięcie sytuacji, w których realizacja obowiązku informacyjnego stanowiłaby niepotrzebne i nieproporcjonalne utrudnienie dla sprawnego obrotu gospodarczego.
Choć nie funkcjonuje w polskim prawie jednoznaczna definicja drobnych umów życia codziennego,
to przyjmuje się, że są to umowy powszechnie (masowo) zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcami
w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych. Chodzi tu zatem o takie działania jak: codzienne zakupy
spożywcze, zakup chemii gospodarczej, zamówienie posiłku w restauracji lub barze, wizyta u fryzjera lub kinie, a także nabycie prasy w kiosku. Można również przyjąć, że drobną umową życia codziennego będzie
nabycie niedrogiej odzieży, akcesoriów itp. Generalnie chodzi tu zatem o przedmioty lub usługi o niewielkiej
wartości.
Taka umowa powinna być również wykonana natychmiast po jej zawarciu. Innymi słowy, zawarcie umowy i jej wykonanie powinny nastąpić w niewielkim (lub zerowym) odstępie czasowym.
Kazus „Drobna umowa życia codziennego”
Konsument Marek postanowił wybrać się na zakupy spożywcze do osiedlowego supermarketu „Boża
Krówka”. Marek wszedł do sklepu, wziął ze sobą koszyk na zakupy, następnie wybrał niezbędne mu
produkty i postawił je przed kasjerką. W momencie zapłaty należnej ceny własność produktów przeszła
z supermarketu na Marka. Marek nie niepokojony przez ochronę sklepu zabrał ze sobą sprawunki i udał
się do domu.
Umowa sprzedaży drobnych produktów spożywczych została zawarta i wykonana w tym samym czasie.
Supermarket w takim przypadku nie będzie zatem zobowiązany do realizacji obowiązków informacyjnych
wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Będzie natomiast zobowiązany do dochowania obowiązków
wynikających z ustawy o cenach.
3.1.1.2. Moment i forma przekazania informacji konsumentowi
Wymienione w dalszej części Poradnika kategorie informacji powinny być przekazane konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową z przedsiębiorcą. Tym samym dojdzie
do realizacji tego obowiązku, jeśli przedsiębiorca przekaże konsumentowi informacje w dowolnej chwili
przed zawarciem z nim wiążącej umowy (np. przed zakończeniem negocjacji).
Prawo nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przekazania takich informacji w sposób jasny i zrozumiały,
przy czym pozostawia mu swobodę w zakresie wyboru formy (pisemnej, ustnej, elektronicznej). Jasna i zrozumiała musi być treść komunikatu. Powinien on być sformułowany poprawnie językowo, przy użyciu typowego, zrozumiałego dla konsumenta słownictwa. Niemniej istotna jest również jakość komunikatu (zależna
od przyjętej formy), np. jeśli przedsiębiorca realizuje obowiązek w formie pisemnej, powinien użyć czytelnych
czcionek, a także wyraźnych, kontrastujących kolorów. Przedsiębiorca powinien wykonać te obowiązki z własnej inicjatywy, a nie jedynie na wniosek konsumenta.
Omówiony niżej obowiązek informacyjny nie obejmuje sytuacji, gdy wymagane wiadomości wynikają
już z okoliczności (kontekstu). Chodzi tutaj o sytuacje, w których konsument może z łatwością rozpoznać
lub znaleźć określone informacje ze względu na kontekst, w którym nabywa określone towary lub usługi.
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Konsument w przypadku sprzedaży tradycyjnej zazwyczaj zna tożsamość i adres przedsiębiorcy, do którego
lokalu przybywa, kojarzy również znane logo sieci sprzedażowej lub restauracyjnej. Może również zapoznać
się z dostępnym cennikiem, wykazem usług, wywieszoną specyfikacją produktu itp. Odnośnie takich informacji przedsiębiorca nie musi realizować obowiązku informacyjnego.
3.1.1.3. Główne cechy świadczenia
Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o głównych cechach świadczenia, uwzględniając przy
tym jego przedmiot oraz sposób porozumiewania się z konsumentem. Chodzi w tym przypadku o najistotniejsze cechy danego produktu lub usługi, które mogą być decydujące do podjęcia decyzji przez konsumenta
o zawarciu umowy. W przypadku żywności można uznać, że będzie to data przydatności do spożycia czy
też informacja o zawartości określonych składników, w szczególności glutenu. Dla komputerów może to być
pojemność dysku twardego i rozmiar matrycy, a w przypadku samochodów – poziom spalania paliwa. Katalog takich cech jest uzależniony od złożoności produktu lub usługi. Im bardziej skomplikowany przedmiot
świadczenia, tym szerszy będzie katalog informacji niezbędnych do przekazania konsumentowi. Dla zakresu
przekazywanych informacji znaczenie ma również sposób porozumiewania się z konsumentem. W przypadku informacji ustnej zakres danych będzie oczywiście węższy niż w przypadku wielostronicowego folderu
informacyjnego.
3.1.1.4. Dane identyfikacyjne
Przedsiębiorca nie może pozostawać anonimowy względem swoich klientów (konsumentów). Konsument
musi wiedzieć, z kim zawiera określoną umowę i w jaki sposób może nawiązać z nim później kontakt, gdyby
okazało się to niezbędne w celu realizacji uprawnień konsumenckich.
Prawo wymaga zatem, by przedsiębiorca informował o swoich danych identyfikujących, takich jak:
•
•
•
•
•

firma, pod którą działa,
organ, który zarejestrował działalność gospodarczą,
numer rejestracji w rejestrze,
adres prowadzenia działalności,
numer telefonu przedsiębiorstwa.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zakres tych danych był rozszerzony o inne informacje – np. adres strony
internetowej przedsiębiorcy lub adres e-mail.
3.1.1.5. Cena i płatności dodatkowe
Cena stanowi jeden z głównych, a nieraz wręcz jedyny, czynnik, którym konsument kieruje się przy wyborze
określonego towaru lub usługi. Bywa, że ostateczna cena produktu lub usługi zależy od wielu zmiennych
i ostatecznie może różnić się od pierwotnej informacji, jaką otrzymał konsument. Dlatego szczególnie istotne
jest to, aby przedsiębiorca w sposób jasny i zrozumiały poinformował konsumenta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu, wraz z należnymi podatkami, za dane świadczenie (zob. podrozdział 2.2.5 Poradnika).
W sytuacji, w której charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości
ceny lub wynagrodzenia, przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o sposobie, w jaki będą one
obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek 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 także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść.
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W tym miejscu warto również dodać, że 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.
3.1.1.6. Sposób i termin spełnienia świadczenia i informacja o procedurze reklamacyjnej
Przedsiębiorca powinien również poinformować konsumenta o sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
gdy nie wynika to wprost z okoliczności danej sprawy. Obowiązek ten nie powstanie, gdy przedsiębiorca
od razu wyda zakupiony przedmiot konsumentowi.
Sposób i termin wykonania zobowiązania przedsiębiorcy względem konsumenta ustala się zawsze w zależności od charakterystyki danego produktu lub usługi. Na przykład w przypadku sprzedaży towaru z odsuniętą w czasie dostawą należy poinformować konsumenta, że otrzyma towar w ciągu 7 dni od daty złożenia
zamówienia przesyłką kurierską na adres domowy.
Przedsiębiorca powinien również udzielić konsumentowi informacji o stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji. Przedsiębiorca powinien zatem dysponować spisanymi zasadami
postępowania, w których są zawarte informacje dotyczące terminu i miejsca składania reklamacji, formy
(pisemnej, elektronicznej) i wymaganej treści, a także czasu jej rozpatrywania.
3.1.1.7. Odpowiedzialność za jakość świadczenia
Przedsiębiorca powinien w prosty sposób poinformować klienta (konsumenta) o zasadach swojej odpowiedzialności za dany produkt lub usługę. Przyjmuje się, że nie musi to być pełna informacja zawierająca
odwołania do konkretnych przepisów prawa. W przypadku sprzedaży towarów wystarczające będzie poinformowanie konsumenta, że sprzedawca odpowiada za nie na zasadzie rękojmi za wady czy też gwarancji.
3.1.1.8. Treść usług posprzedażnych i gwarancji
Jeśli przedsiębiorca zapewnia klientowi określone usługi posprzedażne – np. usługi serwisowe, dostawę
podzespołów lub inne tego typu świadczenia – powinien wyraźnie określić zakres takich usług, a także procedurę oraz termin, w którym konsument może z nich skorzystać.
W przypadku gwarancji konsument powinien zostać poinformowany o jej warunkach (terytorialnych,
czasowych itp.) oraz przysługujących mu uprawnieniach (wymiana, naprawa).
3.1.1.9. Czas trwania umowy
W przypadku umów realizowanych ciągle, w dłuższym okresie czasu (np. dotyczących świadczenia usług),
przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o czasie trwania takiej umowy. Powinien on być określony konkretnie – w miesiącach lub zakresem dat.
Jeśli przedsiębiorca zawiera umowę na czas nieokreślony lub ma ona ulegać automatycznemu przedłużeniu, konsument powinien zostać powiadomiony o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia. Innymi
słowy, informacja powinna zawierać dane o ewentualnych kosztach i okresie wypowiedzenia, a także opis
procedury wypowiedzenia.
3.1.1.10. Funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych
Jeśli przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę dotyczącą dostarczania konsumentowi treści cyfrowych,
powinien on poinformować swojego klienta o funkcjonalności oraz interoperacyjności takich treści, a także
o technicznych środkach ich ochrony.
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Informacje te powinny umożliwić konsumentowi ocenę, w jaki sposób i przy wykorzystaniu jakich urządzeń może korzystać z danych treści (płyta CD, DVD, streaming online itp.). Zakres tych informacji zawsze
będzie zależny od charakteru danej treści oraz celów, w jakich są one nabywane.
Techniczne środki ochrony treści cyfrowych to rozwiązania techniczne, których celem jest zapewnienie
integralności tych treści oraz zapobieżenie naruszeniom pozycji prawnej twórców.

3.1.2. POLITYKA ZWROTÓW: WYMIANA TOWARÓW, RĘKOJMIA, GWARANCJA
Występowanie wad (prawnych, fizycznych) towarów lub usług w obrocie gospodarczym jest zjawiskiem
naturalnym. Nie ma bowiem rzeczy (i osób) idealnych, a tym bardziej idealnych procesów, w których towary
i usługi są produkowane i świadczone. Każdy produkt fizyczny oraz usługa może stać się ofiarą niezamierzonych błędów produkcyjnych po stronie wytwórcy lub tymczasowych słabości usługodawcy. Osobą, która
ostatecznie najbardziej może ucierpieć z powodu takich wad, jest ich końcowy odbiorca, czyli konsument.
Ustawodawca przewidział zatem system instrumentów prawnych, z których konsument, czyli nabywca
danego towaru lub usługi, może skorzystać, gdyby okazało się, że zawiera on (towar/usługa) wadę lub inną
niezgodność z pierwotną umową. W szczególności chodzi tutaj o prawo do reklamacji.
Każdy profesjonalny przedsiębiorca powinien respektować to prawo, przewidując w swojej działalności
gospodarczej odpowiednie procedury rozpatrywania reklamacji składanych przez swoich klientów – przystosowane do charakteru tejże działalności. W polskich przepisach przewidziano zasadniczo dwie, niezależne
drogi złożenia reklamacji przez konsumenta:
1) rękojmia – uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego, zawsze przysługująca konsumentowi,
2) gwarancja – przysługująca konsumentowi w przypadku udzielenia na podstawie dobrowolnego
oświadczenia gwaranta.
W niniejszej części Poradnika omówiono najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy związane z powyższymi
środkami ochrony prawnej konsumentów.
3.1.2.1. Rękojmia
Rękojmia stanowi podstawowe narzędzie składnia reklamacji przez konsumenta. Dotyczy towarów konsumpcyjnych. W przypadku rękojmi zasadnicze obowiązki ciążą na sprzedawcy. To sprzedawca – jako wprowadzający do obrotu konsumenckiego dany towar – jest swoistym pierwszym punktem kontaktowym dla
konsumenta, który zauważy, że nabyta przez niego rzecz jest wadliwa.
Co do zasady przedsiębiorca oferujący określone towary konsumentom nie może w żaden sposób wyłączyć lub ograniczyć prawa nabywców z tytułu rękojmi. Może je natomiast rozszerzyć.

WADY FIZYCZNE I PRAWNE
Przedsiębiorca będzie zasadniczo zobowiązany do uwzględnienia reklamacji konsumenta w przypadkach,
gdy okaże się, że dany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową, czyli wtedy, kiedy dany towar:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Nabyte przez Paulinę żelazko nie nagrzewa się do odpowiedniej temperatury pozwalającej na wyprasowanie jej wieczorowych sukienek.
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• nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;
Podczas nabywania patelni sprzedawca zapewnił Marka, że dany model posiada nieprzywierającą powierzchnię smażenia. Marek po powrocie do domu postanowił ją przetestować. Okazało się, że do rzekomo nieprzywierającej powierzchni trwale przywarło sadzone jajko.
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Konsument Marek – nabywając przenośny odtwarzacz plików MP3 – poinformował sprzedawcę, że nabywa go w celu odtwarzania płyt DVD. Sprzedawca nie zaoponował, a wręcz powiedział, że „można, jak
najbardziej” odtwarzać na tym urządzeniu płyty DVD.
• został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
Konsumentka Paulina otrzymała zakupiony odkurzacz bez rur przewodzących od szczotki.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej sprzedawca będzie również ponosił odpowiedzialność za zapewnienia składane przez producenta danego towaru lub jego przedstawiciela, innej osoby, która wprowadziła daną rzecz do obrotu albo osoby, która – umieszczając na danym przedmiocie swoją nazwę lub logo
– przedstawiła się jako jego producent. Jeśli jednak sprzedawca 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, nie będzie na ich podstawie
ponosił odpowiedzialności.
Rzecz sprzedana będzie również uznawana za wadliwą, gdy zostanie nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, 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.
Z wadą prawną będziemy mieli natomiast do czynienia wtedy, kiedy okaże się, że dany towar stanowi
własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (np. zastawem, prawem pierwokupu), a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu (np. zajęcia komorniczego na podstawie wyroku sądowego).
Sprzedawca nie będzie odpowiadał z tytułu
rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie
danej rzeczy w chwili zawarcia umowy.
Dlatego istotne jest wyraźne informowanie nabywcy o wszelkich ewentualnych nieprawidłowościach
towaru – w szczególności w przypadku sprzedaży rzeczy używanych.
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OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Co do zasady sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od daty wydania towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu, ale tylko
w przypadku rzeczy używanych i w sytuacji uprzedniego poinformowania konsumenta o takim ograniczeniu.
Z drugiej strony termin ten może zostać wydłużony. W sytuacji gdy 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.
Jeśli sprzedawca podstępnie zataił, że sprzedaje
wadliwy towar, konsument może dochodzić
roszczeń nawet po upływie okresu 2 lat.
Z perspektywy przedsiębiorcy (sprzedawcy) istotne jest również rozgraniczenie dwóch podokresów obowiązywania rękojmi, w których będą znajdowały zastosowanie odmienne zasady dowodowe w zakresie wad
fizycznych towaru.
Okres I – rok od dnia wydania towaru. Jeśli zawarcie umowy oraz wydanie towaru nastąpiły w różnych
terminach, okres ten będzie liczony od dnia wydania, a nie zawarcia umowy. W tym okresie funkcjonuje
domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili odbioru towaru przez konsumenta. To sprzedawca
musi zatem udowodnić, że w chwili odbioru towaru przez konsumenta był on wolny od wad lub przyczyna
ich wystąpienia nie istniała jeszcze w tej chwili.
Okres II – ponad rok od wydania towaru. W tym okresie to konsument będzie zobowiązany do udowodnienia, że to nie on odpowiada za daną wadę, a wina leży po stronie producenta lub sprzedawcy.
Kazus „Domowy chleb”
Konsument Marek postanowił zakupić w sklepie Chlebex maszynę do wypiekania pieczywa w domu.
Zakupu dokonał w dniu 1 czerwca 2017 r., a maszyna została mu dostarczona do domu w dniu 1 lipca
2017 r. Niemal rok później, w dniu 3 czerwca 2018 r., Marek spostrzegł, że maszyna przestała wypiekać
chleb w tak smaczny i chrupiący sposób, jak dotychczas. Okazało się, że jedna z grzałek trwale zamontowanych w obudowie maszyny przestała prawidłowo funkcjonować. W dniu 4 czerwca 2018 r. Marek
pojawił się w sklepie Chlebex razem z maszyną i zażądał wymiany towaru na nowy i wolny od wad.
Sprzedawca w sklepie Chlebex stwierdził, że Marek w niedostatecznym stopniu udowodnił, że wada maszyny nie jest jego winą i nie chciał przyjąć reklamacji. Sprzedawca zauważył, że od daty sprzedaży minęło ponad rok i to na Marku ciąży teraz obowiązek dowodowy. Marek nie zgodził się z tym twierdzeniem.
Komentarz: W powyższym przypadku to Marek ma rację. Roczny termin, w którym obowiązuje domniemanie, że wada istniała już w chwili odbioru przez konsumenta jest liczony od daty odbioru towaru
(1 lipca 2017 r.), a nie daty sprzedaży (1 czerwca 2017 r.). Tym samym to na sprzedawcy ciąży obowiązek
wykazania, że wada maszyny powstała z winy konsumenta. Marek znajdowałby się w gorszej sytuacji
prawnej względem sklepu Chlebex, gdyby wada ujawniła się po 1 lipca 2018 r. Wtedy to na Marku ciążyłby obowiązek udowodnienia, że to nie on odpowiada za daną wadę, a wina leży po stronie producenta
lub sprzedawcy.
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ROSZCZENIA KONSUMENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI – KATALOG
Kodeks cywilny daje konsumentowi możliwość skorzystania z szeregu roszczeń względem sprzedawcy wadliwego produktu. Co istotne, wybór określonego żądania należy do konsumenta. Przedsiębiorca nie może
tego uprawnienia konsumenta ograniczyć lub wyłączyć czy też narzucić swojego własnego sposobu postępowania z daną reklamacją. Dozwolone prawem żądania reklamacyjne konsumenta obejmują:
•
•
•
•

obniżenie ceny wadliwego towaru,
odstąpienie od umowy,
usunięcie wady (naprawa),
wymianę towaru na wolny od wad.

OBNIŻENIE CENY
Konsument, który zakupił wadliwy towar, może wystąpić do sprzedawcy z żądaniem stosownego obniżenia
ceny. Takie żądanie powinno wskazywać na konkretną kwotę obniżki wcześniejszej ceny, przy czym obniżona
cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Skorzystanie przez kupującego z tego prawa powoduje powstanie
po stronie kupującego roszczenia o zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną zmienioną wskutek złożonego oświadczenia.
W przypadku zgłoszenia żądania obniżenia ceny przedsiębiorca może niejako uwolnić się od tego
obowiązku, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwą rzecz na sprawną albo
wadę usunie. Przedsiębiorca może skorzystać z tego uprawnienia tylko raz. Gdy klient ponownie pojawi się
u sprzedawcy z wadliwą rzeczą i żądaniem obniżenia ceny, przedsiębiorca będzie zobligowany do uwzględnienia takiego żądania i to niezależnie od tego czy chodzi o tę samą wadę, która stanowiła podstawę
pierwszej reklamacji, czy też inną przyczynę, która ujawniła się później. Z podobną sytuacją będziemy mieć
do czynienia w przypadku, gdy przedsiębiorca nie naprawił (nie wymienił) towaru przy pierwszym żądaniu
konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od umowy jest najdalej idącym uprawnieniem konsumenta, który nabył wadliwy towar. Następuje poprzez złożenie przez konsumenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
Skutkiem odstąpienia jest powstanie obowiązku zwrotu wzajemnych świadczeń. Innymi słowy, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zwrotu konsumentowi zapłaconej przez niego ceny, a na konsumencie zwrotu
nabytego towaru do sprzedawcy.
Podobnie jak w przypadku żądania obniżenia ceny, w przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca
może zwolnić się od tego obowiązku, jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwą
rzecz na sprawną albo wadę usunie. Przedsiębiorca może skorzystać z tego uprawnienia tylko raz. Gdy klient
ponownie pojawi się u sprzedawcy z wadliwą rzeczą i żądaniem odstąpienia od umowy, przedsiębiorca
będzie zobligowany do uwzględnienia takiego żądania – niezależnie od tego czy chodzi o tę samą wadę,
która stanowiła podstawę pierwszej reklamacji lub inną przyczynę, która ujawniła się później. Z podobną
sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy przedsiębiorca nie naprawił (nie wymienił) towaru
za pierwszym żądaniem konsumenta.
Co jednak istotne, odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w przypadkach wad istotnych. Innymi
słowy, jeśli konsument pojawi się u sprzedawcy z delikatnie uszkodzonym sprzętem, żądając przy tym przyjęcia takiego sprzętu w całości z powrotem i zwrotu zapłaconej ceny (odstąpienia od umowy), przedsiębiorca
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będzie mógł uchylić się od realizacji takiego żądania. Kupujący będzie natomiast miał możliwość skorzystania z pozostałych trzech uprawnień wynikających z prawa rękojmi (obniżenia ceny, naprawy lub wymiany
towaru).
Kazus „Pechowe wycieczki rowerowe”
Konsumentka Paulina nabyła w sklepie ABC rower górski. Podczas kilkudniowej przejażdżki przedni
widelec roweru uległ nagłemu zniszczeniu, mimo że Paulina poruszała się po prostej, asfaltowej drodze
i nie uczestniczyła w kolizji. Zaraz po powrocie do rodzinnego miasta Paulina udała się do sklepu ABC
i wobec obecnego tam sprzedawcy złożyła oświadczenie, że odstępuje od umowy sprzedaży roweru.
Zażądała jednocześnie zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Sprzedawca nie zaakceptował oświadczenia
Pauliny. Udał się jednak z wadliwym rowerem na zaplecze warsztatowe, niezwłocznie wymienił widelec na sprawny i oddał Paulinie działający rower. Kilka dni później podczas kolejnej wycieczki w tym
samym rowerze złamała się kierownica. Zdenerwowana Paulina pojawiła się w sklepie i ponownie złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Tym razem sprzedawca stwierdził, że nie przyjmuje tego
do wiadomości, gdyż wada jest nieistotna.
Komentarz: W przypadku pierwszej reklamacji Pauliny polegającej na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, postępowanie przedsiębiorcy było poprawne. Miał on prawo nie zgodzić się z żądaniem Pauliny, niezwłocznie naprawiając uszkodzony rower. W przypadku drugiej reklamacji – dotyczącej
tym razem złamanej kierownicy – działania przedsiębiorcy były błędne. Niewątpliwie takie uszkodzenie
jest istotne – uniemożliwia bowiem korzystanie z roweru zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym,
że rower był już uprzednio naprawiany z tytułu rękojmi (niezależnie od tego, że chodziło wtedy o inną
część roweru), przedsiębiorca jest zobligowany do uwzględnienia ponowionego żądania Pauliny.

WYMIANA TOWARU NA WOLNY OD WAD LUB ŻĄDANIE USUNIĘCIA WADY (NAPRAWA)
W przypadku stwierdzenia wad nabytego towaru, konsument może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem
jego wymiany, która polega na tym, że kupujący zwraca sprzedawcy rzecz wadliwą, w zamian za co otrzymuje
rzecz wolną od wad.
Alternatywnie konsument może zażądać usunięcia wady towaru. Usunięcie wady może polegać na zwykłej naprawie dokonanej przez sprzedawcę, której skutkiem będzie przywrócenie przydatności towaru
do określonych celów. Względnie – jeśli wadą była np. niekompletność rzeczy – sprzedawca może przekazać
konsumentowi brakujące elementy.
Sprzedawca powinien wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Wysunięcie powyższych żądań przez konsumenta nie oznacza, że w każdym przypadku przedsiębiorca
zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Sprzedawca może odmówić realizacji konsumenta, gdy udowodni,
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.
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Konsument, któremu przedsiębiorca odmówił zrealizowania pierwszego żądania (np. wymiany towaru
na nowy), może skorzystać z innych uprawnień (usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy).

DEMONTAŻ I PONOWNE ZAMONTOWANIE RZECZY
Jeżeli okaże się, że rzecz wadliwa została już zamontowana przez konsumenta zgodnie ze swoim przeznaczeniem, kupujący może zażądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę
kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt sprzedawcy. Co istotne, konsument jest
obowiązany ponieść część związanych z demontażem i ponownym montażem kosztów przewyższających
cenę rzeczy sprzedanej, ewentualnie konsument może zażądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

ZASADY I TERMINY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Sprzedawca nie może uzależniać uwzględnienia
reklamacji od przedstawienia paragonu
fiskalnego przez konsumenta.
Konsument ma prawo posługiwać się wszelkimi innymi dowodami świadczącymi o zawarciu umowy –
potwierdzeniami zamówień, potwierdzeniami transakcji z konta/karty bankowej, a nawet świadkami. Przedsiębiorca nie może również wymagać od konsumenta przekazania towaru wraz z oryginalnym opakowaniem.
Do przyjęcia oświadczenia dotyczącego rękojmi jest uprawniony i obowiązany każdy pracownik sprzedawcy,
który na co dzień obsługuje klientów. Zaleca się przygotowanie przez sprzedawcę wzorca takiego oświadczenia, przy czym należy pamiętać, że przedsiębiorca nie może go uznawać za obowiązujący i uzależniać
rozpatrzenia gwarancji od zastosowania takiego wzoru.

KOSZTY
Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi sprzedawca. Zgodnie z Kodeksem cywilnym obejmuje to również koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
W szczególności sprzedawca ponosi koszty dostawy (np. koszty przesyłki) wadliwego towaru do miejsca
określonego w umowie sprzedaży lub miejsca, w których rzecz została wcześniej wydana konsumentowi
(np. do sklepu sprzedającego). Jeśli natomiast mamy do czynienia z rzeczami zamontowanymi lub takimi,
których dostarczenie do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione (niemożliwe), kupujący powinien udostępnić ten towar sprzedawcy w miejscu jego lokalizacji.

TERMINY
Jeżeli kupujący będący konsumentem:
• zażądał wymiany rzeczy;
• usunięcia wady;
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• złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał
za uzasadnione. Innymi słowy, w interesie przedsiębiorcy jest rozpatrzenie reklamacji w takim terminie, by informacja o sposobie jej rozpatrzenia dotarła do konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu. Powyższy automatyzm w uznawaniu roszczeń konsumenta wobec braku odpowiedzi na reklamację nie dotyczy
sytuacji, w których konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Niedotrzymanie 14-dniowego terminu na odpowiedź
na reklamację może spowodować utratę
przez przedsiębiorcę możliwości podnoszenia
zarzutów względem twierdzeń konsumenta.
Warto również pamiętać, że odpowiedź na reklamację powinna być dostarczona do konsumenta w formie pisemnej lub z wykorzystaniem innego trwałego nośnika (e-maila, smsa itp.).

DODATKOWE KOSZTY ODSZKODOWAWCZE
Uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy nie obejmują jedynie omówionych wyżej żądań (odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad). Sprzedawca odpowiada
również za szkody poniesione przez konsumenta przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. Nie
ma przy tym znaczenia, że szkoda wynika z okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
W szczególności konsument może domagać się zwrotu kosztów:
• zawarcia umowy,
• kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
• zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich
zwrotu od osoby trzeciej,
• zwrotu kosztów procesu.

ROSZCZENIA REGRESOWE WZGLĘDEM PRODUCENTÓW/DYSTRYBUTORÓW
Obowiązki i koszty związane z rękojmią obciążają w pierwszej kolejności sprzedawcę danego towaru. Nie
oznacza to jednak, że nie dysponuje on możliwością ich zrekompensowania od podmiotu, który w rzeczywistości przyczynił się do niezgodności towaru z umową.
Sprzedawcy, który wyłożył pewne środki finansowe w związku z zadośćuczynieniem żądaniom konsumenta, przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenie
regresowe), którzy przyczynili się do zaistnienia określonej wady towaru. Chodzi tu zatem o sytuacje, w których producent lub krajowy dystrybutor określonego towaru złożył publiczne zapewnienia o jego właściwościach, które następnie okazały się nieprawdziwe lub dostarczył sprzedawcy towar niezupełny, którego ubytki
musiały zostać następnie usunięte przez przedsiębiorcę sprzedającego towar konsumentowi.
Odpowiedzialność z tytułu roszczenia regresowego ponosi także poprzedni sprzedawca (dystrybutor
hurtowy, producent), który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego. Podobna odpowiedzialność powstanie wtedy, kiedy wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez
konsumenta zgodnie z instrukcją dostarczoną przez poprzedniego sprzedawcę.
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Roszczenie regresowe obejmuje zwrot wydatków niezbędnych do realizacji uprawnień konsumenta,
w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone
korzyści.
Warto pamiętać, że roszczenie regresowe sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy
od dnia poniesienia kosztów przez sprzedawcę w związku z realizacją żądań konsumenta z tytułu rękojmi.
3.1.2.2. Gwarancja
Drugim obok rękojmi narzędziem, z którego często może skorzystać konsument dysponujący wadliwym
towarem jest gwarancja. Przyjmuje się, że gwarancja i rękojmia to dwie niezależne do siebie instytucje, które
funkcjonują równolegle. Pomiędzy rękojmią a gwarancją istnieją jednak pewne różnice, które dla wielu konsumentów – ale i przedsiębiorców – często bywają niejasne.

GWARANCJA A RĘKOJMIA – PODSTAWOWE RÓŻNICE
W pierwszej kolejności należy wskazać, że udzielenie gwarancji nie może być traktowane jako zmiana (modyfikacja) rękojmi. Nie ma bowiem żadnego wpływu na uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi. Konsument
dzięki udzieleniu gwarancji uzyskuje swobodę wyboru – czy skorzysta z rękojmi, czy z gwarancji. Dokonany
przez niego wybór jest wiążący zarówno dla sprzedawcy, jak i samego kupującego.
W przeciwieństwie do rękojmi, która została uregulowana wprost w Kodeksie cywilnym, gwarancja nie
znajduje swego źródła bezpośrednio w ustawie. Jej źródłem jest bowiem dobrowolne oświadczenie gwaranta (zawarte w specjalnym dokumencie gwarancyjnym, ale i w reklamie), stanowiące niejako wyraz dobrej woli
czy też dążenia do zaoferowania klientowi dodatkowych korzyści i bezpieczeństwa w związku z nabywanym
towarem. Gwarancja stanowi zatem dodatkowe wzmocnienie pozycji kupującego, tym razem jednak wynikające z decyzji jednej ze stron umowy.
Szerszy jest również zakres podmiotów odpowiedzialnych. O ile bowiem w przypadku rękojmi zasadnicza
odpowiedzialność ciąży na sprzedawcy, tak w przypadku gwarancji rolę gwaranta pełnić może sprzedawca,
dystrybutor lub producent danego towaru.
Inne różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią dotyczyć mogą również rozumienia „wady” towaru. W przypadku gwarancji nie obowiązują tak ścisłe (zawite) terminy jak wobec rękojmi.

FORMA I TREŚĆ GWARANCJI
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. Jak już wyżej wspomniano, oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone również w reklamie. Uprawniony z gwarancji może domagać się od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego
na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym elektronicznym – w formie wiadomości e-mail, a nawet smsa
wysłanego na numer konsumenta). Wydanie takiego dokumentu powinno nastąpić w momencie wydania
nabywanego towaru konsumentowi.
Ustawodawca wymaga, żeby oświadczenie gwarancyjne zostało sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Oświadczenie
gwarancyjne sporządza się w języku polskim, przy czym nie dotyczy to nazw własnych, znaków towarowych,
nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej
i technicznej.
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Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień
z gwarancji, w szczególności:
•
•
•
•

nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
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.

DZIAŁANIA GWARANTA
Generalnym celem gwarancji jest przywrócenie rzeczy do stanu zapewniającego kupującemu możliwość
normalnego korzystania z niej. Czynności podejmowane przez gwaranta powinny zatem zapewnić realizację
tego celu. Ustawodawca wskazał, że czynności te mogą obejmować m.in.:
•
•
•
•

zwrot zapłaconej ceny,
wymianę rzeczy,
naprawę rzeczy,
inne usługi.

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 ujawnią się one w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
Jak widać gwarant dysponuje znacznie szerszym zakresem swobody niż w przypadku rękojmi. Może
bowiem zapewniać konsumentowi szereg innych usług, charakterystycznych dla określonego produktu,
np. usługi holowania samochodu, dostawy określonych podzespołów.

ZASADY I TERMINY ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH
Konsument powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancji
lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. Nie znajduje to zastosowania
w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że usunięcie wady powinno nastąpić tam, gdzie znajduje się
dana rzecz – np. ze względu na jej zamontowanie i zbyt wysokie koszty demontażu. Koszty dostawy powinien
ponosić gwarant.
Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc
od dnia dostarczenia rzeczy przez konsumenta, oraz dostarczyć mu z powrotem rzecz na swój koszt. Tym
samym gwarant może określić dłuższy termin rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych (np. 30 dni).

PRZEDŁUŻANIE I ODNAWIANIE TERMINU GWARANCJI
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant
wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją
uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
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3.2. INFORMOWANIE O CENACH TOWARÓW I USŁUG
W polskim porządku prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług9 oraz powiązane z nią rozporządzenie o uwidacznianiu cen towarów i usług10. Choć nie jest to powszechnie znany akt prawny, ma on istotne znaczenie dla określenia zasad dotyczących informowania przez
sprzedawcę (będącego przedsiębiorcą) o cenach oferowanych towarów i usług w obrocie detalicznym. Stosowanie się do jej postanowień może stanowić istotny element realizacji przez przedsiębiorcę obowiązków
informacyjnych wynikających z innych ustaw (zob. podrozdział 2.2.3 Poradnika).
Cena – stanowiąca wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę – jest bowiem zasadniczym czynnikiem branym pod uwagę przez
konsumenta przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Prawidłowe i klarowne informowanie o stosowanych
cenach stanowi istotny atut przedsiębiorcy oraz buduje zaufanie wśród konsumentów, którzy podczas regulowania należności przy kasach nie są zaskakiwani nieprzewidzianymi kwotami, które różnią się od tych
uwidocznionych na półkach sklepowych.
W przypadku rozbieżności lub wątpliwości
co do ceny za oferowany towar lub usługę
konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru
lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

3.2.1. JAK POPRAWNIE INFORMOWAĆ KONSUMENTÓW O CENACH TOWARÓW
I USŁUG?
Ustawa nakłada na przedsiębiorców generalny obowiązek uwidaczniania cen (w tym cen jednostkowych) towarów i usług w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że cena jednostkowa towaru (usługi) jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów
o miarach. Chodzi tu zatem o ceny za kilogram, litr, sztukę, metr itd. danego towaru.
Cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym
towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. W szczególności cena może
być umieszczona:
•
•
•
•
•

na wywieszce;
w cenniku;
w katalogu;
na obwolucie;
w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Nie ma zatem obowiązku metkowania każdej sztuki danego towaru. Wystarczające będzie umieszczenie ceny w pobliżu towaru w taki sposób, że nie będzie pozostawiało wątpliwości, iż dotyczy ona konkretnego produktu. W przypadku towarów umieszczonych w miejscu niedostępnym lub niewidocznym

9
10

Dz.U. 2014 poz. 915.
Dz.U. 2015 poz. 2121

49

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

dla konsumentów ceny powinno się uwidocznić w wywieszonych (lub w inny sposób udostępnionych)
cennikach.
3.2.1.1. Ceny jednostkowe
Cenę jednostkową uwidacznia się w przypadku towaru sprzedawanego luzem i określa się ją jako dotyczącą
odpowiednio ceny za:
•
•
•
•
•

litr lub metr sześcienny – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości;
kilogram lub tonę – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według masy;
metr – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według długości;
metr kwadratowy – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według powierzchni;
sztukę – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem lub zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności
i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż powyższe.
3.2.1.2. Ceny za usługi
Ceny za różnego rodzaju usługi (np. fryzjerskie, serwisowe, kosmetyczne, przewozowe) powinno podawać
się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny
zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Należy również jednoznacznie poinformować konsumenta,
gdy cena za wykonanie usługi nie obejmuje wartości materiałów i towarów niezbędnych do jej realizacji.
W miejscu świadczenia usług cennik powinien być umieszczony w miejscu ogólnodostępnym i dobrze
widocznym dla konsumentów. Gdy usługi są świadczone wyłącznie u konsumenta (np. w domu), cennik
przedstawia się konsumentowi w formie pisemnej lub elektronicznej przed wykonaniem usługi.
3.2.1.3. Ceny w gastronomii i hotelarstwie
Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa jest zobligowany
do uwidaczniania cen oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług
w cenniku. Powinien on zawierać także aktualne informacje umożliwiające konsumentom identyfikację ceny
z potrawą lub wyrobem, w szczególności pełną nazwę potrawy lub wyrobu, pod którą jest on sprzedawany,
oraz określenie ilości potrawy lub wyrobu, do których się odnosi. Co więcej, taki przedsiębiorca powinien
zapewnić konsumentom wystarczającą liczbę cenników oferowanych potraw, wyrobów i napojów oraz
udostępniać je przed przyjęciem zamówienia. Prawo dopuszcza również możliwość wywieszania cenników
w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego lub hotelowego.

3.2.2. CO GROZI ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH CEN?
Organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli nad prawidłowym informowaniem
o cenach towarów i usług jest Inspekcja Handlowa. Kontrole mogą być przeprowadzane
w lokalach, w których jest prowadzona działalność. Przedsiębiorca niestosujący się do wymogów wynikających z tejże ustawy naraża się na karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł
(a w przypadku trzykrotnego naruszenia – nawet 40 000 zł).
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4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Sądy rozpatrują postępowania w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, w których ochronie podlega interes prywatnoprawny. Z tego powodu w tego rodzaju sprawach roszczenia
są dochodzone poprzez zgłoszenie powództwa cywilnego, bez konieczności uprzedniego wyczerpania drogi postępowania administracyjnego. Wydane wyroki odnoszą skutek wyłącznie między stronami tego konkretnego postępowania. W ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorcami i chronienia konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców rolą sądu jest
zapewnienie uczciwych reguł postępowania poprzez wyeliminowanie z obrotu reguł nieuczciwych.

4.1.1. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE
Jednym z zasadniczych aktów prawnych mających szczególne znaczenie dla ochrony pozycji konsumentów
w relacjach z przedsiębiorcami jest ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym implementująca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2005/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych11.
Ustawa ta znajduje zastosowanie do nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej
i zawodowej, określając przy tym zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym w interesie
konsumentów i w interesie publicznym. Pod pojęciem „praktyki rynkowej” rozumie się każde działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności
reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.
Dla dalszych rozważań warto również wyjaśnić pojęcie „przeciętnego konsumenta”, którym posługuje się
ustawodawca. Jest nim osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna. Oceny tych cech konsumenta dokonuje się każdorazowo z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych
i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, czyli np. do grupy szczególnie
podatnej na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu
na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.
Ustawa zawiera w sobie generalną klauzulę zawierającą zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, czyli takich które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcają lub mogą
potencjalnie zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta w trzech sytuacjach:
1) przed zawarciem umowy dotyczącej produktu,
2) w trakcie jej zawierania,
3) po jej zawarciu.
Warto podkreślić, że z nieuczciwą praktyką rynkową będziemy mieli do czynienia także wówczas, gdy dany
czyn jest zgody z prawem, ale jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. Ustawa wyróżnia trzy generalne rodzaje
nieuczciwych praktyk rynkowych, które zostaną szczegółowo omówione w dalszych podrozdziałach, czyli:

11

Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22–39.
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• praktyki rynkowe wprowadzające w błąd,
• agresywne praktyki rynkowe,
• stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk.
Za kodeks dobrych praktyk uznaje się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
Niezależnie od powyższych trzech rodzajów praktyk, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym zakazuje również prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowania
grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym. Innymi słowy, chodzi
tutaj o popularny przed laty system „argentyński”.
4.1.1.1. Praktyki wprowadzające w błąd – definicja i katalog
Zgodnie z art. 5 u.p.n.p.r. za nieuczciwe praktyki rynkowe, które polegają na wprowadzaniu w błąd konsumentów uznaje się takie działania, które w jakikolwiek sposób powodują (lub mogą powodować) podjęcie przez
konsumenta decyzji dotyczącej nabycia danego produktu lub usługi, której inaczej by nie podjął.
W szczególności mogą to być działania polegające na:
• rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji;
• rozpowszechnianiu prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd;
• wprowadzeniu produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę
lub jego produkty, w szczególności reklama porównawcza w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
• nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli
przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk.
Wprowadzające w błąd działanie przedsiębiorcy może dotyczyć m.in.:
• istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności;
• cech produktu, w szczególności jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych
na produkcie, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści związanych
z produktem;
• obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług, części, wymiany lub naprawy (por. pkt. podrozdział 3.3.1.6 Poradnika);
• praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa
do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy;
• ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej;
• rodzaju sprzedaży, powodów stosowania przez przedsiębiorcę praktyki rynkowej, oświadczeń i symboli
dotyczących bezpośredniego lub pośredniego sponsorowania, informacji dotyczących sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela, w tym jego imienia i nazwiska (nazwy)
i majątku, kwalifikacji, statusu, posiadanych zezwoleń, członkostwa lub powiązań oraz praw własności
przemysłowej i intelektualnej lub nagród i wyróżnień.
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Nieuczciwość przedsiębiorcy w kontekście praktyk rynkowych może polegać nie tylko na aktywnym
działaniu, ale również zaniechaniu. Z nieuczciwym, czyli wprowadzającym w błąd, zaniechaniem mamy
do czynienia wtedy, kiedy przedsiębiorca pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez
przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Zaniechanie może w szczególności polegać na:
• zatajeniu lub nieprzekazaniu w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji
dotyczących produktu;
• nieujawnienieniu handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy,
której inaczej by nie podjął.

WPROWADZANIE W BŁĄD KONSUMENTA – KLAUZULE CZARNE
Ustawodawca sformułował również obszerną listę praktyk rynkowych wprowadzających w błąd, które zawsze
uznawane są za niedozwolone. Nie ma zatem potrzeby ani możliwości przeprowadzania ich dodatkowej
analizy pod kątem nieuczciwości. Przedsiębiorcy powinni zatem w każdym wypadku powstrzymywać się
od takich działań, jak:
• podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał się on do przestrzegania kodeksu dobrych
praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
• posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem, nie mając do tego
uprawnienia;
• twierdzenie, że kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez organ publiczny lub inny organ, jeżeli
jest to niezgodne z prawdą;
• twierdzenie, że przedsiębiorca uzyskał stosowne uprawnienie od organu publicznego lub podmiotu
prywatnego lub że praktyki rynkowe lub produkt zostały zatwierdzone, zaaprobowane lub uzyskały inne
stosowne uprawnienie od organu publicznego lub podmiotu prywatnego przy jednoczesnym niespełnieniu warunków zatwierdzenia, aprobaty lub warunków niezbędnych do uzyskania innego stosownego
uprawnienia;
• reklama – przynęta polegająca na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania,
że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki
okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu
i oferowaną cenę;
• reklama – przynęta i zamiana polegająca na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumentom reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień
na produkt lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej próbki produktu,
z zamiarem promowania innego produktu;
• twierdzenie, że produkt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas lub że będzie on dostępny na określonych warunkach przez bardzo ograniczony czas, jeżeli jest to niezgodne z prawdą,
w celu nakłonienia konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia
go możliwości świadomego wyboru produktu;
• zobowiązanie się do zapewnienia usług serwisowych konsumentom, z którymi przedsiębiorca przed zawarciem umowy komunikował się w języku niebędącym językiem urzędowym państwa członkowskiego,
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

na którego terytorium przedsiębiorca ma swoją siedzibę, a następnie udostępnienie takich usług jedynie w innym języku, bez wyraźnego poinformowania o tym konsumenta przed zawarciem przez niego
umowy;
twierdzenie lub wywoływanie wrażenia, że sprzedaż produktu jest zgodna z prawem, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy;
kryptoreklama polegająca na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu
w celu promocji produktu wtedy, kiedy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie
z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta;
przedstawianie nierzetelnych informacji dotyczących rodzaju i stopnia ryzyka, na jakie będzie narażone
bezpieczeństwo osobiste konsumenta lub jego rodziny, w przypadku gdy nie nabędzie produktu;
reklamowanie produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy w sposób celowo sugerujący
konsumentowi, że produkt ten został wykonany przez tego samego przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których
konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które
są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów;
twierdzenie, że przedsiębiorca wkrótce zakończy działalność lub zmieni miejsce jej wykonywania, jeżeli
jest to niezgodne z prawdą;
twierdzenie, że nabycie produktu jest w stanie zwiększyć szanse na wygraną w grach losowych;
twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
przekazywanie nierzetelnych informacji dotyczących warunków rynkowych lub dostępności produktu,
z zamiarem nakłonienia konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej korzystnych niż warunki
rynkowe;
twierdzenie, w ramach praktyki rynkowej, że organizowany jest konkurs lub promocja z nagrodami, a następnie nieprzyznanie opisanych nagród lub ich odpowiedniego ekwiwalentu;
prezentowanie produktu jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” lub w podobny sposób, jeżeli konsument
musi uiścić jakąkolwiek należność, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z odpowiedzią
na praktykę rynkową, odbiorem lub dostarczeniem produktu;
umieszczanie w materiałach marketingowych faktury lub podobnego dokumentu, sugerującego obowiązek zapłaty, który wywołuje u konsumenta wrażenie, że już zamówił reklamowany produkt, mimo
że tego nie zrobił;
twierdzenie lub stwarzanie wrażenia, że sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową, lub podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
wywoływanie u konsumenta wrażenia, że usługi serwisowe dotyczące danego produktu są dostępne
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym produkt ten został sprzedany,
jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

4.1.1.2. Praktyki agresywne – definicja i katalog
Agresywne praktyki rynkowe opierają się na wywieraniu przez przedsiębiorcę niedopuszczalnego nacisku
na przeciętnego konsumenta, który w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru
lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje (lub może powodować) podjęcie przez
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niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Za niedopuszczalny nacisk uważa się każdy
rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta, w szczególności użycie lub groźbę użycia przymusu
fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ograniczający zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy.
Dla oceny agresywności praktyki mają znaczenie jej cechy i okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w szczególności:
• czas, miejsce, rodzaj lub uciążliwość danej praktyki;
• celowe wykorzystanie przez przedsiębiorcę przymusowego położenia konsumenta lub innych okoliczności na tyle poważnych, że ograniczają one zdolność konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy;
• uciążliwe lub niewspółmierne bariery pozaumowne, które przedsiębiorca wykorzystuje, aby przeszkodzić konsumentowi w wykonaniu jego praw umownych, w tym prawa do odstąpienia i wypowiedzenia
umowy lub do rezygnacji na rzecz innego produktu lub przedsiębiorcy;
• groźby podjęcia działania niezgodnego z prawem lub użycie obraźliwych sformułowań bądź sposobów
zachowania.

PRAKTYKI AGRESYWNE – KLAUZULE CZARNE
Podobnie jak w przypadku praktyk rynkowych wprowadzających w błąd, ustawodawca sformułował również
obszerną listę praktyk agresywnych, które zawsze są uznawane za niedozwolone. Nie ma zatem potrzeby
ani możliwości przeprowadzania ich dodatkowej analizy pod kątem nieuczciwości. Przedsiębiorcy powinni
zatem w każdym wypadku powstrzymywać się od takich działań jak:
• wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia umowy;
• składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta, nawet jeżeli nie przebywa on tam z zamiarem
stałego pobytu, ignorując prośbę konsumenta o jego opuszczenie lub zaprzestanie takich wizyt, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
przepisy;
• uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów
przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy;
• żądanie od konsumenta zgłaszającego roszczenie, w związku z umową ubezpieczenia, przedstawienia
dokumentów, których w sposób racjonalny nie można uznać za istotne dla ustalenia zasadności roszczenia, lub nieudzielanie odpowiedzi na stosowną korespondencję, w celu nakłonienia konsumenta
do odstąpienia od zamiaru wykonania jego praw wynikających z umowy ubezpieczenia;
• umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów
lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych produktów;
• żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów,
które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta;
• informowanie konsumenta o tym, że jeżeli nie nabędzie produktu, przedsiębiorcy może grozić utrata
pracy lub środków do życia;
• wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu określonej
czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w rzeczywistości nagroda lub inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści uzależnione jest
od wpłacenia przez konsumenta określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych kosztów.
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4.1.2. NIEUCZCIWA KONKURENCJA
Sposób w jaki funkcjonuje konkurencja, postrzeganie jej zjawiska na rynku jest kształtowane także przez
zachowania przedsiębiorców kierowane w stosunku do innych przedsiębiorców. Uczciwość postępowania
w stosunku do kontrahentów przekłada się niewątpliwie na uczciwość postępowania w stosunku do konsumentów.
Podstawą prowadzonej działalności gospodarczej jest prowadzenie jej w sposób uczciwy, zgodnie
z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Przedsiębiorca powinien prowadzić
swoją działalność w sposób uczciwy zarówno w relacjach z innymi przedsiębiorcami, jak i konsumentami,
a także wobec organów państwowych i samorządowych.
Przekroczenie zasad uczciwości kupieckiej nazywamy deliktem nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1
u.z.n.k.). Konstrukcja deliktu nieuczciwej konkurencji opiera się na zasadzie niepodejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Uczciwość kupiecka, to uczciwość we współzawodnictwie
na rynku towarów i usług, rzetelność w konkurencji,
które są przeciwieństwem nieuczciwej konkurencji.
Przez dobry obyczaj, czyli przeciwieństwo czynu nieuczciwego, należy w szczególności rozumieć nie
tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie
cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim,
rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki
obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy
moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy12.
Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

nieuczciwe naśladownictwo;
pasożytnictwo;
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy;
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług;
naśladownictwo produktów;
nieuczciwa lub zakazana reklama;
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług;
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstw;
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (tzw. przejmowanie pracowników);
naśladownictwo produktów;
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
utrudnianie dostępu do rynku;
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej;

Wyroki SN z 2.01.2007 r., V CSK 311/06 i z 23.10.2008 r., V CSK 109/08; wyr. SA w Warszawie z 4.02.2016 r., XXII GWo
16/16 (LEX nr 2244325); por. wyroki SN: z 2.01.2007 r., V CSK 311/06 (LEX nr 259779) i z 23.10.2008 r., V CSK 109/08 (LEX
nr 479328).
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• prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym;
• wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych;
• przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów; niezażądanie aktualizacji lub usunięcia informacji; nieusunięcie lub niedokonanie aktualizacji informacji;
• oczernianie, tj. rozpowszechnianie np. za pośrednictwem prasy, Internetu, listów skierowanych do innych
uczestników rynku, informacje o złej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza o stanie jego
zadłużenia czy toczonych procesach;
• spam, tj. niezamówiona informacja handlowa;
• nieuczciwa rejestracja domen internetowych;
• marketing szeptany, w rzeczywistości prowadzony przez samego przedsiębiorcę podającego się za konsumenta, posługiwanie się rzekomo neutralnymi przekazami, które w rzeczywistości są reklamą.
Korzystając z uprawnień przysługujących na podstawie regulacji u.z.n.k, trzeba pamiętać, że jej celem
jest ochrona przedsiębiorców przed nieuczciwymi zachowaniami na rynku, a nie produktów lub usług jako
takich. Z tego powodu „za niedozwolone należałoby uznać takie przejmowanie cudzych osiągnięć rynkowych, które cechuje pewien stopień pasożytnictwa, polegający na przejmowaniu istotnych elementów cudzego sposobu funkcjonowania na rynku”13. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni bowiem
wprost innowacyjnych projektów czy rozwiązań, ani nie jest wzmocnieniem praw wyłącznych – tzn. wzorów
przemysłowych, znaków towarowych itd. – gdyż te są chronione na podstawie innych regulacji – np. prawa
własności przemysłowej14 czy prawa autorskiego – a ma przeciwdziałać nieuczciwym zachowaniom rynkowym, polegających na czerpaniu nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. Jednak często naruszenie chronionych praw wyłącznych jest związane z nieuczciwym zachowaniem na rynku polegającym np. na zbliżaniu
wyglądu opakowań lub etykiet swoich produktów do wyrobów konkurenta, charakterystycznego wyglądu
samych produktów, nawet w sytuacji jeśli detale wyglądu są różne, ale generalna tendencja i rezultat zachowania się przedsiębiorcy są oczywiste. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy np. upodabniając wygląd produktów,
tworzy on asortyment przeznaczony dla klientów konkurenta i próbuje w ten sposób przejąć część jego
udziału w rynku lub kiedy korzysta z pozytywnych skojarzeń, które są związane z produktami konkurencji15.
Za przestrzeganie dobrych obyczajów trzeba z kolei uznać zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania
konkurencji, poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez
klientów cechami oferowanych towarów lub usług.
Konkurencja powinna być transparentna, jasna,
przejrzysta i czytelna dla wszystkich aktorów
rynku, w tym przedsiębiorców, władz publicznych,
organizacji i w końcu samych konsumentów16.

13

14

15
16

J. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer
2018, art. 3, teza 20.
Chociaż z jednym z postępowań sąd ocenił negatywnie zachowanie polegające na wykorzystywaniu oznaczenia, które
zostało unieważnione jako znak towarowy – wyrok SN z 21.06.2006 r., II CSK 34/06, LEX nr 393881.
Post. SA w Katowicach z 30.06.2010 r., V ACz 434/10, LEX nr 585086.
J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, s. 157.
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Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie ma znaczenia zamiar konkurenta, bowiem czyn ten
istnieje nawet wtedy, kiedy konkurent nie wiedział, że narusza sferę innego przedsiębiorcy17, co może stanowić co najmniej bezprawne zagrożenie interesów przedsiębiorcy. Znaczenie ma jednak pewien stopień
naganności, który uzasadnia przyjęcie naruszenia zidentyfikowanych dobrych obyczajów18.
4.1.2.1. Pasożytnicza konkurencja
Jednym z najczęściej spotykanych nieuczciwych zachowań na rynku jest nieuczciwe pasożytowanie na cudzych osiągnieciach. Należy to odróżnić od legalnego naśladownictwa, wzorowania się na trendach, w tym
we wzornictwie, a także modelach prowadzonej działalności gospodarczej: wprowadzania do obrotu, komunikowania czy reklamy.
Pasożytnictwo polega na korzystaniu lub naruszeniu
cudzej renomy, tzw. „free riding” lub „pflüge mit
dem fremden Ochsen”, czyli uzyskaniu korzystnej
pozycji na rynku bez budowania własnej reputacji
i bez ponoszenia kosztownych nakładów, często
prowadzących do erozję renomy konkurencji.
Konkurencji pasożytniczej polegającej na wkraczaniu dla własnych potrzeb przedsiębiorcy w cudzą pozycję rynkową, sięganiu do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania go do budowy własnej pozycji
bądź dla jej polepszenia, nawiązywania się do cudzego znaku towarowego, firmy, koncepcji, reklamy, wyglądu czy kolorystyki produktu, który cieszy się znajomością i uznaniem nabywców19. Ochronie podlega także
layout gazety czy format programu telewizyjnego, kiedy nie podlega on, co do zasady ochronie prawnoautorskiej, a jednak wypracowanie całej formuły pewnego cyklicznego programu lub wydawnictwa wymaga
sporego nakładu pracy, w tym finansowego. Jakość prowadzonej działalności gospodarczej wymaga, by przy
jej wykonywaniu zważać, czy postępując w dany sposób, nie narusza się interesów innych przedsiębiorców
lub się im nie zagraża.
Pewnego typu naśladownictwo na rynku jest jednak dopuszczalne, rozwijanie pewnych trendów, koncepcji, wzorowanie się na cudzych pomysłach można uznać za korzystne dla rynku jako takiego, ale nie
można uznać za uczciwe sięganie po pomysły wypromowane przez innego przedsiębiorcę.
Dozwolone na rynku są praktyki dostarczania na rynek
tańszych, lepszych czy lepiej reklamowanych produktów,
czy w końcu wykorzystywanie wolnych w obrocie
rozwiązań, które wcześniej nie miały zastosowania.
Za nieetyczne czy nawet bezprawne będą uznawane działania, które polegają na naśladowaniu, kopiowaniu produktów czy usług innego przedsiębiorcy w sposób nieuprawniony, wprowadzający w błąd,

17
18
19

Wyr. SN z 18.10.1935 r., C I 122/35, OSP 1936, poz.267.
M. Sieradzka, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX/el. 2011.
Wyrok SA w Warszawie z 2.06.2015 r., I ACa 1744/14, LEX nr 1950278; wyrok SN z 2.01.2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN
2007/5, poz. 11.
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nieuczciwy, w szczególności w sytuacji, jeśli konkurent pierwszy na rynku ponosi rzeczywiste nakłady na rozwój i podnoszenie jakości, wdrażanie rozwiązań czy w końcu reklamę, otwiera drogę dla pewnej oferty na rynku, zaś kolejni, idąc za nim, nawiązując do jego działalności, bazują na jego rozwiązaniach, upodabniają swoje
produkty do produktów jego oferty, pasożytują na jego dorobku i przez to czerpią w ten sposób nieuprawnione zyski, zagrażają jego wypracowanej pozycji. Za pasożytnictwo należy uznać wykorzystywanie cudzych
koncepcji, które posiadają wyraźnie rozróżniające, indywidualne cechy, które przejawia się w korzystaniu
z gotowego efektu na rynku20. Takie działanie może prowadzić do wywołania mylnych wyobrażeń u konsumentów, jakoby towary pochodziły od innego przedsiębiorcy, który tą koncepcję stosował jako pierwszy.
Jednocześnie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest konkurencja pasożytnicza polegająca na bezprawnym wykorzystywaniu cudzych osiągnięć rynkowych. Dobrym obyczajem
kupieckim jest bowiem nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa,
lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu nowego produktu dla zaistnienia
w świadomości konsumentów, ze swoim tożsamym rodzajowo wyrobem, bez ponoszenia w tym celu
własnych wysiłków i nakładów finansowych21. Konkurencja pasożytnicza może mieć miejsce zwłaszcza
przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku wyrobem innego producenta, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku zastosowania podobieństw, wywołujących
pozytywne skojarzenia z utrwalonym w świadomości wizerunkiem wyrobu wcześniejszego uprawnionego22.
Przy okazji omawiania pasożytnictwa należy wspomnieć o postaci zachowań określanych ambush marketingiem, także mogącym stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Ambush marketing, tj. marketing podstępny,
oznacza niebezpośrednie wywołanie skojarzeń z istotnym społecznie wydarzeniem, przede wszystkim w celu
zwiększenia własnej rozpoznawalności (w szczególności w sposób nieuczciwy). Dotyczy to wykorzystania:
• cudzej renomy,
• prestiżu,
• pozytywnych emocji
związanych z wydarzeniem, bez uiszczenia stosownych opłat sponsorskich dla organizatorów, związanych
niekiedy z licencją na korzystanie z określonego oznaczenia indywidualizującego.
4.1.2.2. Nieuczciwe praktyki rynkowe a czyny nieuczciwej konkurencji
Zgodnie z art. 25 u.o.k.k. ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie nie wyłącza
ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nieuczciwe praktyki rynkowe są stosowane przez przedsiębiorców i możemy o nich mówić, jeśli:
• dochodzi do naruszenia dobrych obyczajów polegających np. na nieinformowaniu albo niewłaściwym
informowaniu konsumentów, wykorzystywania jego słabszej pozycji, oszukiwania konsumenta oraz kiedy brakuje rzetelności w ramach prowadzonej działalności;
• ma miejsce istotne zniekształcenie zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta lub zachodzi możliwość tego zniekształcenia, co wpływa na decyzję konsumenta dotyczącą umowy.

20
21
22

Uch. SN z 23.2.1995 r., III CZP 12/95, OSN 1995, Nr 5, poz. 80.
Wyr. SA w Łodzi z 30.09.2014 r., I ACa 389/14, niepubl.
Wyr. Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, OSP 2010 r., nr 3, poz. 33; z dnia 16 stycznia 2009 r„ V
CSK 241/08, niepubl.; z dnia 2 stycznia 2007 r„ V CSK 311/06, Biul. SN 2007 r., nr 5, poz.11; z dnia 9 kwietnia 2008 r., V CSK
503/07, niepubl; z dnia 21 czerwca 2006 r., II CSK 34/06, niepubl. i z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC
2006, nr 7–8, poz. 132

59

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

4.1.3. ROSZCZENIA W MODELU B2B I B2C
4.1.3.1. Katalog uprawnień

UPRAWNIENIA KONSUMENTA
Konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej
przez przedsiębiorcę może żądać:
•
•
•
•

zaniechania tej praktyki;
usunięcia skutków tej praktyki;
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy
z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych
z nabyciem produktu;
• zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury
polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
W zakresie odpowiedzialności administracyjnej przypomnieć należy, że działania stanowiące nieuczciwe
praktyki rynkowe mogą również zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tym
samym wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się takich praktyk Prezes UOKiK może wszcząć stosowne
postępowanie administracyjne, które może zakończyć się nałożeniem kary finansowej sięgającej nawet 10%
rocznego obrotu przedsiębiorcy.
Niezależnie od powyższego należy również pamiętać, że stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych
może zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny jak za wykroczenie – tj. w wysokości do 5000 zł.
Prowadzenie działalności konsorcyjnej stanowi natomiast przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY
Niezgodność postępowania z prawem oraz dobrymi obyczajami może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Pozwala to na wysunięcie roszczeń cywilnych przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu reklamę w sposób sprzeczny z tymi przepisami.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego
interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
•
•
•
•
•
•

zaniechania niedozwolonych działań;
usunięcia skutków niedozwolonych działań;
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury
polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

4.1.3.2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Tajemnice, w tym tajemnice przedsiębiorstwa, są przedmiotem szczególnej ochrony prawnej z uwagi na wielką wagę związaną z bezpieczeństwem,czy wartością ekonomiczną. Można wyróżnić tajemnice niejawne
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(państwowe), branżowe (bankową, ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, statystyczną, skarbową, pocztową,
wynalazczą), zawodowe (adwokacką, lekarską, statystyczną, dziennikarską, maklerską, prasową), tajemnicę
danych osobowych, tajemnicę negocjacji czy mediacji. W końcu szczególna ochrona jest przyznana tajemnicy przedsiębiorstwa.
Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez
innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje są poufne w tym sensie, że jako całość w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane
lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji, mają
wartość handlową dlatego, że są poufne i poddane zostały przez osobę pod którą legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w poufności
(art. 39 ust. 2 Porozumienia TRIPS23).
Tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującym polskim prawem, to:
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 u.z.n.k.).
Tym samym tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter:
1)
2)
3)
4)
5)

techniczny,
technologiczny,
handlowy,
organizacyjny,
inny, który ma wartość gospodarczą (handlową), np.:
a)
b)
c)
d)

dane zawarte w sprawozdaniu finansowym spółki24,
plany wydawnicze25,
sposób kalkulacji ceny, w szczególności kosztów osobowych za jeden dzień pracy,
dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu.

Kwalifikacja pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga, by te były:
• niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
• istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,

23

24
25

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO, sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.; Dz.U.1995.98.483
Wyrok SOKiK z dnia 10 lipca 2002 r., XVII Ama 78/01.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 czerwca 2003 r., I Aca 469/03.
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• zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy
spełniają kryteria niejawności i istotności.
Każdy przedsiębiorca ma informacje, które mogą stanowić
informacje poufne, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa,
a zatem potencjalnie może być narażonym na działania
zmierzające do naruszenia jego tajemnic.
Najważniejszą przesłanką ochrony jest jednak zachowanie stanu poufności, co oznacza:
• podjęcie działań faktycznych i prawnych zmierzających do zachowania stanu poufności; takie działania dotyczą w szczególności wprowadzenia zasad oznaczania dokumentów, wewnętrznych regulaminów,czy klauzul poufności (tzw. „Non-Disclosure Agreements – NDA”);
• ujawnienie intencji, co do utrzymywania w tajemnicy, także w sposób dorozumiany, ale rozpoznawalny
dla zainteresowanych, np. podejmowania przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych.
Niepodjęcie stosownych zabiegów
prowadzi do wyłączenia ochrony26.
Jednakże, jeśli pewne informacje, wobec których nawet podjęto zabiegi objęcia ochroną, można uzyskać
w zwykłej i dozwolonej drodze, to nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem ich poufności27.
Nie jest konieczny wymóg utrwalenia przedmiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, ale prowadzi to do:
• ograniczeń dowodowych;
• ograniczeń zastosowania wyłączeń w prawie antymonopolowym;
• ograniczeń zdolności aportowej.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE
W ramach prowadzonego postępowania cywilnego, w szczególności w zakresie prowadzonego postępowania w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, należy rozróżnić postępowanie:
• które dotyczy czynu nieuczciwej konkurencji przeciwko tajemnicy przedsiębiorstwa (w myśl art. 11
u.z.n.k.);
• w którego ramach ujawniane lub są przedmiotem postępowania dowodowego tajemnicy przedsiębiorstwa.
W pierwszym przypadku w ramach prowadzonego postępowania, kiedy czynem nieuczciwej konkurencji jest naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ową tajemnicę traktuje się w szczególny sposób. Zgodnie
z art. 18 ust. 3 u.z.n.k. sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli
jest to uzasadnione ze względu na okoliczności dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności

26
27

Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, SIP LEX.
Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, SIP LEX.
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sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, skutek czynu oraz prawdopodobieństwo dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości, a w przypadku, jeżeli pozwanym jest osoba
fizyczna – jeżeli dodatkowo nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd
na ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku
albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaś zgodnie z art. 18
ust. 4 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, zamiast uwzględnienia żądania określonego w ust. 1 pkt 1 (zaniechania niedozwolonych
działań) lub 2 (usunięcia skutków niedozwolonych działań) lub ust. 2 (orzeczenia również o wyrobach, ich
opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem
czynu nieuczciwej konkurencji), może, na wniosek pozwanego, zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda
stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia
byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie
dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy, jeżeli:
• pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
nie wiedział ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że informacje te pozyskano
od osoby, która je wykorzystała lub ujawniła w okolicznościach określonych w art. 11 ust. 4;
• uwzględnienie żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spowodowałoby dla pozwanego niewspółmierne
szkody;
• zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia nie narusza uzasadnionego interesu powoda.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach jakiegokolwiek postępowania. W myśl art. 153 § 11 k.p.c. „sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia
lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej
przedsiębiorstwa”. Ograniczenie jawności następujące na wniosek strony.
4.1.3.3. Ciężar dowodu – czym jest i jakie są jego cechy?
Ciężar dowodu to instytucja, zgodnie z którą osoba, która coś twierdzi, a także wywodzi z tych twierdzeń pewne skutki prawne, jest, co do zasady, zobowiązana to udowodnić (art. 6 k.c.). Jednakże m.in. w prawie ochrony
konkurencji i konsumentów preferencyjnie traktuje się słabszą stronę rynku, w szczególności konsumenta. W
sprawach konsumenckich mamy do czynienia z odwróconym ciężarem dowodu.
Reguła ta została przewidziana w art. 13 u.p.n.p.r. regulującym odwrócony ciężar dowodu, który polega
na tym, że to przedsiębiorca, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej, ma obowiązek
udowodnić, że jego zachowanie nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd.
Z punktu widzenia konsumentów, którzy znajdują się w słabszej pozycji względem przedsiębiorców,
odwrócony ciężar dowodu ma dużą wagę, ponieważ ułatwia im drogę sądową, zaoszczędza kosztów związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego oraz ułatwia dochodzenie własnych praw i ewentualnych roszczeń.
4.1.3.4. Legitymacja do wystąpienia z roszczeniem
Konsumenci mogą wystąpić z roszczeniem w związku z naruszeniem ich interesów opieraając się na przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Artykuł 12 u.p.n.p.r. przyznaje bowiem
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konsumentom legitymację czynną do dochodzenia roszczeń w przypadku zagrożenia lub naruszenia jego
interesów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej.
Z niektórymi z roszczeń przysługujących konsumentom, mogą również wystąpić przed sądem takie
organy jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, krajowa lub regionalna organizacja, której
celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów, a także powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Co istotne, przedsiębiorca, któremu zarzucono stosowanie nieuczciwej praktyki, w postępowaniu przed
sądem znajduje się w gorszej pozycji dowodowej, bowiem spoczywa na nim ciężar dowodu, że dana praktyka
rynkowa nie stanowiła nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd.
Konsumenci nie mają legitymacji czynnej, czyli możliwości wystąpienia z roszczeniem, w związku z popełnianiem czynu nieuczciwej konkurencji28.
Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji legitymacja do wystąpienia z roszczeniami przysługuje co do zasady przedsiębiorcy. Dodatkowo, w myśl art. 19 ust. 1 u.z.n.k., krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, może wystąpić
z następującymi roszczeniami:
•
•
•
•

zaniechania niedozwolonych działań;
usunięcia skutków niedozwolonych działań;
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury
polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców,
ma jednak ograniczoną legitymację, która nie obejmuje następujących roszczeń:
• wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa;
• oznaczenia przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy;
• sporu w zakresie używania oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego;
• ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
• oczernianie przedsiębiorcy;
• przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną.
4.1.3.5. Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie to instytucja, dzięki której po upływie określonego czasu można uchylić się od spełnienia
świadczenia (roszczenia), do spełnienia których było się zobowiązanym. Ustawodawca chcą zagwarantować
płynność i pewność obrotu prawnego stwierdza, że jeśli ktoś wystarczająco długo nie ubiegał się o zaspokojenie jego praw, to rezygnuje z tego i daje sygnał temu, kto był zobowiązany, że już nie będzie musiał tych
praw realizować (zaspokoić). Co do zasady termin przedawnienia wynosi obecnie sześć lat, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
chyba że ustawa przewiduje inaczej.
Ustawodawca gwarantuje szereg szczególnych uprawnień i zabezpieczeń konsumentów w związku z instytucją przedawnienia roszczenia. Przedsiębiorca po upływie terminu przedawnienia nie można domagać
się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (art. 117 § 21 k.c.). W wyjątkowych

28

E. Nowińska, M. du Vall, Dualizm trybu postępowania w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji godzących w zbiorowe interesy, Monitor Prawniczy 2003, Nr 21, s. 20.
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przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności (art. 1171 k.c.).
Sąd może wówczas rozważyć:
• długość terminu przedawnienia;
• długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
• charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym
wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.
Roszczenia przysługujące konsumentom na podstawie u.p.n.p.r. ulegają przedawnieniu z upływem trzech
lat, poza naprawieniem wyrządzonej szkody, której dochodzi się na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 20 u.z.n.k. roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu
z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji stosuje się przepis
art. 4421 k.c., przy czym nie ma zastosowania do roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów nieuczciwej
konkurencji stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, do których stosuje się
przepisy wymienionej ustawy. Nadto jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu tajemnicy
przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie zbrodnię albo występek, art. 4421 § 2 k.c. nie stosuje się. W takim przypadku termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody nie może skończyć się później niż z upływem
lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.
4.1.3.6. Bezzasadne powództwo z tytułu nieuczciwej konkurencji
Może się kazać, że przeciwko przedsiębiorcom zostanie wszczęte postępowanie, które doprowadzi do poniesienia kosztów pomocy prawnej czy wręcz kryzysu wizerunkowego, objawiających się spadkiem obrotów,
utraty kontrahentów czy w końcu zaufania konsumentów. Postępowanie to będzie jednak pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Ustawodawca przewidział w takich okolicznościach stosowne sankcje za tzw.
oczywiście bezzasadne powództwo w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, a więc
nadużywanie środków procesowych. W myśl art. 22 ust. 1 u.z.n.k. w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego
powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie
jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeśli w wyniku
tego postępowania zostanie zaś poniesiona szkoda, można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
określonych w przepisach k.c.
Kluczowe dla określenia możliwości skorzystania z tego powództwa jest określenie oczywistej bezzasadności powództw, gdy widoczne jest od razu, że powództwo jest „niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi
i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami prawa materialnego lub procesowego”29. Sam pozew dostarcza informacji o braku podstaw faktycznych lub prawnych wytoczonego powództwa, a także sam prawnik
może z góry orzec, że powództwo nie może być uwzględnione30. Zgodnie z wykładnią poczynioną przez Sąd
Najwyższy „pojęcie oczywista bezzasadność oznacza, iż wykazane podstawy wniesienia skargi już przy pierwszej ich ocenie wskazują na faktyczny brak możliwości ich uwzględnienia. W takiej sytuacji Sąd Najwyższy
może już na wstępie stwierdzić, iż przywołane podstawy skargi (w postaci naruszenia prawa materialnego
bądź procesowego) albo nie miały miejsca, albo też nie mogły mieć wpływu na kształt orzeczenia, które

29

30

T. Demendecki [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks Postępowania cywilnego; art. 116 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy
z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2005 r. poz. 1398.
Post. SA w Katowicach z 3 listopada 2009 r., I ACz 744/09, LEX nr 551996.

65

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

w wyniku tego jest zgodne z prawem. Ocena taka powinna nasuwać się sama prima facie bez konieczności
szczególnego badania sprawy czy też przeprowadzania złożonych badań sprawy”31.
Ocena taka powinna nasuwać się sama prima facie bez konieczności szczególnego badania sprawy czy
też przeprowadzania złożonych badań sprawy. Należy jednak odróżnić oczywiście bezzasadne powództwo
od powództwa nieudowodnionego. To pierwsze ma miejsce wtedy, kiedy wnioski, jakie wyciąga strona powodowa z przywołanych przez nią okoliczności faktycznych, są rażąco sprzeczne z zasadami logiki.
Określenie oczywistej bezzasadności jest zatem niezwykle wymagające, stąd wystąpienie z roszczeniem
przeciwko przedsiębiorcy, któremu zarzucamy wszczęcie przeciwko nam bezzasadnego powództwa, wymaga sporej rozwagi i ustalenia, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką kategorią. Nie każde oddalenie
powództwa lub odrzucenie pozwu pozwoli na wytoczenie powództwa na podstawie art. 22 u.z.n.k. Wynikać
to może z nieudolności prowadzenia podstępowania przez stronę, a niekoniecznie oczywistej bezzasadności
powództwa. Brak zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji także nie zawsze może być uznane za podstawę
oczywistej bezzasadności powództwa; będzie tak np. przy rozbieżnej ocenie dobrych obyczajów będących
podstawą wykładni przeciwstawnych zachowań, którym zarzuca się nieuczciwość32. Roszczenie z tytułu
oczywiście bezzasadnego powództwa sprowadza się zatem do tych, które zostały wniesione celowo, bez
jakichkolwiek podstaw, w celu oczywistego szykanowania przedsiębiorcy.
Roszczenie o uznanie powództwa za oczywiście bezzasadne można skierować w postaci powództwa
wzajemnego wraz z żądaniem oddalenia powództwa. Sąd rozstrzyga o nim jednak, co do istoty w orzeczeniu
końcowym. Roszczenie o odszkodowanie należy zaś wnosić w osobnym postępowaniu33. Opisem tej sytuacji
jest poniższy stan faktyczny.
Kazus „Syrop na odporność”
Na rynku suplementów diety na odporność dla dzieci w formie syropu oraz żelków od lat przoduje
producent Polskie Zakłady „PolZdrov”. Stosuje on formułę złożoną w głównej mierze z syropu glukozo-fruktozowego, sztucznych barwników i konserwantów, wyciągu z czarnego bzu (2%) oraz witaminy
C. Dostępny jest w smaku malinowym i wieloowocowym. Produkt pod nazwą „PolZdrov – Bzoweee
żelki” jest sprzedawany w plastikowym opakowaniu. Na etykiecie mamy twarz dziecka oraz gałązkę bzu.
Przedsiębiorstwo jest obecne we wszystkich sieciach aptek, sieciach supermarketów, dyskontów, a także
w sprzedaży internetowej. Wydatki na reklamę telewizyjną, radiową oraz prasową są znaczące. Część budżetu firmy jest przeznaczana na materiały reklamowe w postaci podkładek na myszki, notesy, długopisy,
kalendarze dla lekarzy z wizerunkiem preparatów. „PolZdrov” ma dominującą pozycję na rynku preparatów na odporność. Od roku notuje jednak systematyczny i pogłębiający się spadek sprzedaży swoich
preparatów. Po dokonaniu weryfikacji rynku, ocenia, że od dwóch lat jest wprowadzony na rynek suplement diety na odporność dla dzieci. Produkt nazywa się „Lilaccare”, a na etykecie ma oszczędną formę
konturów maliny, cytryny, bzu i aronii. Preparat konkurenta „Care4Child” bazuje na wyciągu z czarnego
bzu, aronii, malin, kwasu z cytryny. Nadto jego słodycz wynika z zawartości syropu z agawy, nie zawiera
ponadto żadnych substancji słodzących, wzmacniaczy smaku, substancji barwiących, konserwantów.
Stąd musi być spożyty w ciągu 28 dni od otwarcia butelki. Syrop sprzedawany jest w szklanej buteleczce, żelki zaś w biodegradowalnym opakowaniu. „Care4Child” wspiera oraz organizuje akcje i spotkania

31
32
33

Post. SN z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. II BP 1/08, LEX nr 470957.
K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, WKP 2018.
R. Szostak, Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej, PPH 2011, Nr 1, s. 42–52.

66

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców.

edukacyjne dla rodziców, reklamę prowadzi przede wszystkim w Internecie, za pośrednictwem blogów,
vlogów i fanpage’y. „PolZdrov” wniósł powództwo o zaniechanie przez „Care4Child” wytwarzania, reklamowania, oferowania (w tym za pośrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, eksportowania
oraz składowania produktów „Lilaccare”. „PolZdrov” poinformował o wnoszonym przez siebie pozwie
przeciwko „Care4Child” w mediach (prasie, mediach społecznościowych).

4.1.4. ONLINE DISPUTE RESOLUTION: MEDIACJA JAKO ROZWIĄZANIE SPORÓW
KONSUMENCKICH
Przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami w Internecie obowiązani są do poinformowania ich
o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasadach dostępu do tych procedur, z których mogą oni skorzystać w razie wyniknięcia sporu z przedsiębiorcą. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich uregulowano w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, która implementuje do krajowego porządku dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich34. Zwyczajowo takie metody rozwiązywania sporów określa się jako Alternative Dispute Resolution albo skrótem ADR.
Prawo unijne nakłada na przedsiębiorców działających w branży e-commerce dodatkowy obowiązek
umieszczenia na ich stronie internetowej łącza elektronicznego (linku) do platformy ODR (ang. online dispute resolution). Platforma ta stanowi narzędzie umożliwiające konsumentom skorzystanie online z alternatywnych metody rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami mającymi siedziby w całej Unii Europejskiej.
Korzystając z platformy, konsument może złożyć skargę we własnym języku i zainicjować w ten sposób
procedurę pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą. Ten jednak nie musi się zgodzić na udział
w tej procedurze, nawet jeżeli zgodnie z przepisami umieścił na swojej stronie internetowej poniższy link.
Cechą charakterystyczną alternatywnych metod rozwiązywania sporów pozostaje bowiem dobrowolność.
Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
Przekazanie konsumentowi informacji o ADR jest istotne, gdyż wielu z nich nie jest świadomych istnienia
alternatywnych sposobów dochodzenia swoich praw i roszczeń, a obawia się wszczynania sporu sądowego
przeciwko silniejszemu i profesjonalnemu uczestnikowi obrotu, jakim jest przedsiębiorca. Aby konsumenci mogli w pełni korzystać z przyznanych im praw, konieczne jest więc także zapewnienie im możliwości
wyegzekwowania ich przestrzegania przez przedsiębiorców. Konsumenci nie zawsze bowiem mogą liczyć
na działanie organów publicznych.
Korzystanie z alternatywnych metod rozwiązywania
sporów może pozwolić na szybsze i mniej
kosztowne załatwienie sprawy bez potrzeby
angażowania się w spór sądowy.

34

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE nr 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).
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Skorzystanie z ADR lub zarządzanej przez Komisję platformy ODR może mieć pozytywne skutki dla obydwu stron sporu. Klasyczne postępowanie sądowe zwykle jest czasochłonne, wymaga zaangażowania znacznych nakładów finansowych, choćby na pomoc prawną i zastępstwo procesowe, a nadto charakteryzuje
je formalizm. Procedura ADR/ODR jest bardziej elastyczna, tańsza i szybsza. Strony mają też wpływ na wybór
podmiotu bądź instytucji, która wyda w danej sprawie rozstrzygnięcie lub pomoże osiągnąć zgodę. Co najważniejsze – pozwala ona na wypracowanie rozwiązania kompromisowego, minimalizując rozczarowanie
klienta, dzięki czemu możliwe staje się utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy traktującego
klientów w sposób uczciwy i partnerski.
Projekt New Deal zakłada, iż platforma Online Dispute Resolution miałaby stać się bardziej poręczna dla
konsumentów. Planowane są nadto działania promujące korzystanie z ODR wśród przedsiębiorców.
Dodatkowo mediację prowadzą także wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub ich oddziały
zamiejscowe. Mediację pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą prowadzi w sposób bezstronny i rzetelny
pracownik Inspekcji Handlowej, który ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu sporu.

4.1.5. ROZWIĄZANIA PLANOWANE W NEW DEAL – POWÓDZTWA
PRZEDSTAWICIELSKIE
Choć formalnie konsumenci już teraz cieszą się szerokim zakresem szczególnych uprawnień, które mają
zapewnić równowagę w ich stosunkach z przedsiębiorcami, nie jest tajemnicą, iż w jednym obszarze istniejąca regulacja w dużej mierze nie osiąga swojego celu. Chodzi o indywidualne dochodzenie roszczeń przez
konsumentów wobec przedsiębiorców dopuszczających się wobec nich nieuczciwych praktyk rynkowych.
Konsumenci obawiają się dochodzenia swoich praw, mając świadomość, iż jest to czasochłonne, obciążające
finansowo, a ostateczne rozstrzygnięcie może z różnych przyczyn nie okazać się dla nich korzystne. W wielu
przypadkach roszczenia indywidualnych konsumentów są też tak niewielkie, iż ewentualny korzystny wyrok
może okazać się pyrrusowym zwycięstwem. Wprawdzie na drodze publicznoprawnego egzekwowania prawa konsumentów coraz częściej jest stosowany instrument tzw. rekompensaty publicznej, jednak możliwość
uzyskania przez konsumenta stosownej rekompensaty pozostaje wówczas zależny od decyzji administracyjnej Prezesa UOKiK i niekoniecznie musi odpowiadać poniesionej przez niego szkodzie.
Dostrzegając ten problem, unijny prawodawca postanowił umożliwić konsumentom bardziej efektywny
sposób dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorców poprzez tzw. powództwa przedstawicielskie. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony
zbiorowych interesów konsumentów zakłada, iż państwa członkowskie UE powinny dokonać wyboru upoważnionych podmiotów, których zadaniem będzie dochodzenie w imieniu szerszego grona konsumentów
poszkodowanych daną praktyką przedsiębiorcy określonych roszczeń, w tym w szczególności:
• o zaprzestanie lub zakazanie naruszania;
• o potwierdzenie, że do naruszenia doszło;
• o odszkodowanie, naprawę lub obniżenie ceny.
Co ważne, powództwa w imieniu konsumentów będą mogły wnosić tylko określone podmioty działające
na zasadzie non-profit, spełniające surowe kryteria odnośnie finansowania i transparentności swojej struktury
i działalności, a nadto posiadające uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa Unii
objętych zakresem dyrektywy. Typowym przykładem będą więc organizacje konsumenckie. Te wymagania
mają niebagatelne znaczenie z perspektywy przedsiębiorcy. Pozwolą one bowiem zapobiec nadużywaniu
instytucji powództw przedstawicielskich poprzez wnoszenie pozwów nie dla dobra konsumentów, ale dla
partykularnych celów, w szczególności finansowych.
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4.2. PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI
4.2.1. ZARYS POSTĘPOWANIA PRZED PREZESEM UOKIK
4.2.1.1. Rodzaje prowadzonych postępowań

W zakresie bezpośredniej realizacji polityki państwa dotyczącej ochrony konsumentów Prezes UOKiK prowadzi dwa podstawowe rodzaje postępowań w sprawie zakazu:
1) stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
2) stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych.
W zakresie realizacji ochrony praw konsumentów Prezes UOKiK może także:
•
•
•
•

wydawać ostrzeżenia konsumenckie (podrozdział 4.2.4 Poradnika);
wydawać istotne poglądy w sprawie (podrozdział 4.2.5 Poradnika);
korzystać z instytucji tzw. tajemniczego konsumenta (podrozdział 4.2.6 Poradnika);
prowadzić akcje edukacyjne i promocyjne.
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4.2.1.2. Etapy postępowania – postępowanie hybrydowe
Postępowanie przed Prezesem UOKiK jest postępowaniem administracyjnym z elementami procedury
cywilnoprawnej i karnoprawnej.

W publicznym prawie konkurencji mamy zatem do czynienia z mieszanym charakterem postępowania,
zwanym też postępowaniem hybrydowym. Mieszany charakter postępowania dotyczy postępowania wyjaśniającego, przed wszczęciem innych postępowań, w tym:
• w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
• stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych (art. 47 ust. 1 i 2 u.o.k.k.).
Obrazuje to poniższy graf.
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Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w celu wstępnego zbadania zjawisk rynkowych, które
mogą, ale nie muszą prowadzić do naruszenia ustawy. Ma ono na celu weryfikację, czy jest uzasadnionym
formalne wszczęcie postępowania administracyjnego. Postępowanie to prowadzi się w sprawie konkretnego
naruszenia na rynku, a nie przeciwko indywidualnemu/wytypowanemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom.
Na etapie postępowania Prezes UOKiK bada mechanizmy działające na określonym rynku, dlatego nie informuje się przedsiębiorcy o jego prowadzeniu. W praktyce jednak częstokroć przedsiębiorca jest wzywany
do złożenia dokumentów i wyjaśnień, a wtedy dowiaduje się o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się w ciągu 30 dni, a w sprawach skomplikowanych –
w terminie 60 dni. Są to jednak terminy instrukcyjne, tj. nie są wiążece Prezesa UOKiK, przez co w uzasadnionych przypadkach czas trwania postępowania wyjaśniającego może ulec wydłużeniu. Może to mieć miejsce
np. w związku z oczekiwaniem na dokumentu lub wyjaśnienia składane przez przedsiębiorcę.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNOPRAWNE
Procedura administracyjnoprawna stosowana przez Prezesa UOKiK opiera się na przepisach odrębnych,
uregulowanych bezpośrednio w u.o.k.k., oraz – poprzez odesłanie – na przepisach k.p.a. W art. 83 u.o.k.k.
została przyjęta zasada, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy k.p.a. (z zastrzeżeniem art. 84 u.o.k.k. odsyłającego do procedury cywilnej w zakresie postępowania dowodowego). Sprawia
to, że w trakcie postępowań przed Prezesem UOKiK muszą być respektowane zasady ogólne wymienione
w rozdziale 2 działu I k.p.a., tj. w szczególności organ ten musi przestrzegać zasady: praworządności (art. 6
k.p.a.), prawdy obiektywnej i uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7 k.p.a.),
obowiązku udzielania wszelkich informacji (art. 9 k.p.a.), czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10
k.p.a.), szybkości postępowania (art. 12 k.p.a.) i zasady pisemności (art. 14 k.p.a.). W ustawie została wyłączona
możliwość zastosowania środków wzruszenia decyzji, czyli zgodnie z art. 82 ust. 1 u.o.k.k., od decyzji (także
postanowień) Prezesa Urzędu stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczące wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji.

POSTĘPOWANIE CYWILNOPRAWNE
Jak wskazano wcześniej, przepisy cywilnoprawne znajdują zastosowanie jedynie w zakresie przeprowadzenia
dowodów, tj. przepisów art. 227–315 k.p.c. Wówczas to należy z nich skorzystać.
Przedmiotem dowodu są wszystkie fakty, które mają dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.
Za podstawowy katalog dowodów, które są nośnikiem tych faktów, uznaje się:
•
•
•
•
•

dokumenty,
zeznania świadków lub wyjaśnienia stron,
opinie biegłych,
przedmioty, które mogą być przedmiotem oględzin,
zapisy audio- lub audio-wizualne.

POSTĘPOWANIE KARNOPRAWNE
Przepisy karnoprawne mają zastosowanie w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających i głównych
wtedy, kiedy występują przeszkody w dostępie do informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Wśród
instytucji o charakterze karnoprawnym, które mogą być stosowane, jest przeszukanie w lokalu mieszkalnym
lub w innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu, w tym w ramach kontroli (art. 91 u.o.k.k.).
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4.2.1.3. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w postępowaniu
Przedsiębiorca, w tym każda jednostka zaangażowana w działalność gospodarczą bez znaczenia na status
prawny i sposób finansowania35, w ramach postępowania jest także podmiotem praw podstawowych36,
a zatem przysługują mu związane z tym uprawnienia w toku prowadzonego postępowania czy procesu.
Ma także pewne obowiązki. Poniżej prezentujemy katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy w ramach
postępowania przed Prezesem UOKiK.
Prawa

Obowiązki

Prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(EKPCz) i Karty Praw Podstawowych (KPP):
• prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz);
• zakaz karania bez podstawy prawnej (art. 7 EKPCz);
• prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8
EKPCz; art. 7 KPP 37);
• prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 EKPCz),
prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47 KPP)38;
• zasada ne bis in idem (art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji; art. 50
KPP) 39;
• art. 41 KPP – prawo do dobrej administracji40;
• domniemanie niewinności i prawo do obrony (art. 48 KPP)41;
• zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary (art. 49 KPP)42.

35
36

37

38
39
40
41
42

Udzielanie dobrowolnych wyjaśnień dotyczących okoliczności
prowadzonego postępowania. Możliwość wypowiedzenia się
na każdym etapie postępowania.

Udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie stosownych dokumentów (art. 50 u.o.k.k.).

W sytuacji kontroli przedsiębiorca może zażądać, aby czynności
zostały przeprowadzone dopiero w momencie pojawienia się
profesjonalnego, upoważnionego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata).
Przedsiębiorca może zaskarżyć czynności kontrolne albo złożyć
zastrzeżenia do protokołu kontroli.

W sytuacji prowadzenia kontroli przedsiębiorca musi zapewnić
osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli odpowiednie warunki, w tym możliwość kopiowania dokumentów oraz oddzielne zamknięte pomieszczenie dla osób przeprowadzających
kontrolę. W czasie kontroli mogą zostać też skopiowane dane
zgromadzone na dyskach przedsiębiorcy oraz skrzynkach mailowych pracowników. Dokumenty i elektroniczne nośniki danych
muszą być udostępnione przez przedsiębiorcę na żądanie kontrolerów. Z kolei w czasie przeszukania sami kontrolerzy szukają
wszystkich niezbędnych dokumentów, mogą też zabezpieczyć
twarde dyski z danymi.

Wyrok TSUE C-41/90 Höfner v Macroton, LEX nr 123847.
Decyzja ETPCZ Sténuit v Francja; wyrok TSUE 136/79 National Panasonic v KE 46/87 i 227/88 Hoechst v KE C-94/00
Roquette Frères.
Wyr. TSUE, T-140/09 Prysmian S.p.a i Prysmian Cave e Sistemi Energia p. Komisji Europejskiej, Dz.U.UE.C.2012/399/17;
wyr. TSUE T-135/09 Nexans France SAS i Nexans SA p. Komisji Europejskiej, ZOTSiS 2012/11/II-596.
C-272/09 P KME; C-109/10 P Solvay p. KE, ZOTSiS 2011/10B/I-10329-10438.
14/68 Walt Wilhelm v. Bundeskartellamt; C-17/10 Toshiba, ZOTSiS 2012/2/I-72.
Wyr. TSUE C-109/10 P Solvay p. KE, ZOTSiS 2011/10B/I-10329-10438.
Wyr. TSUE, C-235/92 P Montecatini, LEX nr 110921; wyr. TSUE C-109/10 P Solvay p. KE, ZOTSiS 2011/10B/I-10329-10438.
Wyr. TSUE, C-17/10 Toshiba, ZOTSiS 2012/2/I-72.
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Prawa

Obowiązki

Przedsiębiorca może odwołać się od decyzji tymczasowej
do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) (art. 89
ust. 5 u.o.k.k.). Jednakże wniesienie odwołania nie wstrzymuje
wykonania decyzji (art. 101 u.o.k.k.)
Wystąpienie z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze
(art. 89a u.o.k.k.)

Obowiązek zastosowania się do decyzji wydanej przez Prezesa
UOKiK.
W razie uznania zapisów we wzorcu za niedozwolone:
• poinformowania konsumentów, będących stronami umów
zawartych na podstawie wzorca, o uznaniu za niedozwolone
postanowienia tego wzorca w sposób określony w decyzji;
• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji;
• opublikowanie na swój koszt decyzji w całości lub w części,
z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej
w niej formie, na koszt przedsiębiorcy.

4.2.2. ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW
4.2.2.1. Czym są zbiorowe interesy konsumentów?
Poprzez zbiorowe interesy konsumentów należy rozumieć godzące w interesy pewnej grupy (np. klientów
danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, kiedy nieuczciwa praktyka zagraża interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy – to znaczy potencjalnie każdy może
zostać przez nią poszkodowany. Za przykład może posłużyć poniższy stan faktyczny.
Kazus „300 zł za rezygnację”
Firma ACBG skonstruowała system obsługi klienta, który w praktyce uniemożliwia reklamowanie produkowanych przez nich butów. W szczególności reklamacja nie była możliwa po zidentyfikowaniu śladów
ich pastowania innym środkiem niż firmy ACBG. Dodatkowo w ramach prowadzonego sklepu internetowego stosuje wzorzec umowny ze wszystkimi konsumentami zawierający postanowienia, według których w razie skorzystania z prawa odstąpienia należna kwota ograniczona zostaje do wysokości 300 PLN.
Co ważne, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nie będzie miało miejsca wtedy, kiedy dojdzie do jednostkowego naruszenia, niewynikającego ze stosowania naruszających praktyk lub niedozwolonych postanowień. W szczególności poprzez zbiorowe interesy konsumentów nie należy rozumieć sumy
indywidualnych interesów konsumentów (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.).
Przykładowe zachowania, które uważa się za naruszające zbiorowe interesy konsumentów:
• naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nierzetelne,
nieprawdziwe, niepełne przekazywanie konsumentom informacji na temat ich praw i obowiązków;
• nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
• proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych
konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru;
• naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
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• stosowanie we wzorcach umownych klauzul abuzywnych;
• stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.
Prezes UOKiK wielokrotnie wyraźnie zakreślił swoje kompetencje dotyczące ochrony zbiorowych interesów konsumentów, wskazując przykładowo na rynku spożywczym, że:
„ochrona interesu publicznego przemawia za kontrolowaniem tego segmentu rynku, w tym badania,
czy reklamy suplementów diety nie wprowadzają konsumentów w błąd, nie wykorzystują ich nieświadomości, czy nie nadużywają zaufania odbiorców, sugerując, że są niezbędnym i jedynym skutecznym remedium na przedstawiane w reklamach dolegliwości czy problemy. Naruszenie interesu
publicznego przyjmuje charakter naruszenia zbiorowych interesów konsumentów”.
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów jest więc połączona z ochroną interesu publicznego, który
uzasadnia działanie Prezesa UOKiK. Interes publiczny jest przesłanką ochrony interesów przedsiębiorców
i ochrony interesów przedsiębiorców.
„Interes publiczny (ogólnospołeczny) jest kategorią związaną z warunkami funkcjonowania rynku gospodarczego. Należy go pojmować jako pewną wartość przypisaną szerszemu kręgowi podmiotów.
Zazwyczaj mający wymiar ekonomiczny jest utożsamiany z pożytkiem, korzyścią, zyskiem, rzeczą opłacalną, także z przedsięwzięciami przynoszącymi korzyść materialną”.
Konsekwentnie zatem zbiorowe interesy konsumentów trzeba rozumieć jako:
uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lub z dobrych obyczajów, interes grupy osób stanowiących określony zbiór, niezależny od jego liczebności.
Weryfikacja spraw, które wymagają interwencji Prezesa UOKiK, odbywa się na podstawie przejrzystych
kryteriów wskazanych w poniższym diagramie.
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4.2.2.2. Naruszenie obowiązków informacyjnych i podawanie informacji wprowadzających
w błąd
Przedsiębiorca już na etapie przedkontraktowym, czyli przed zawarciem z konsumentem umowy, może dopuścić się szeregu naruszeń dotyczących przekazywanych przez niego informacji, które dotyczą:
a) naruszenia obowiązków informacyjnych;
b) podawania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Zgodnie z zasadą invitation ad contrahendum, już na etapie przedkontraktowym powstaje szereg obowiązków przedsiębiorców do informowania konsumentów na temat ich obecnych i przyszłych (tj. po zawarciu umowy) praw i obowiązków. Szczególne obowiązki są związane także z obowiązkami informacyjnymi
w związku z prowadzoną reklamą.
W związku z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorców na rzecz konsumentów zostały wprowadzone wyjątki od zasady pacta sunt servanda – zasady konieczności dotrzymywania umów. Promowane jest
zatem osłabienie stabilności obrotu na rzecz jego uczciwości (na koszt przedsiębiorcy), poprzez kontrolowanie treści informacji, które jeszcze przed zawarciem umowy z konsumentem przekazuje mu konsument.
Dodatkowo jedną z praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest przekazywanie konsumentowi informacji, które wprowadzają go w błąd. Nawet dobrze poinformowany, rozważny, nienaiwny
konsument nie jest w stanie zweryfikować informacji na temat swoich uprawnień, a także produktu lub usługi, które zakupuje.
Podstawową zasadą jest dostęp konsumenta
do prawdziwych, rzetelnych, pełnych i zgodnych
z prawem informacji, dzięki którym samodzielnie
podejmuje własne decyzje zakupowe.
Sposób i forma przekazywania informacji wprowadzających w błąd może być dowolna, ale szczególnie
szkodliwe są te, które mają miejsce w przekazanie reklamowym, co jest przedmiotem szczególnej kontroli
Prezesa UOKiK. Przykładem tego jest poniższej opisany stan faktyczny.
Kazus „Cudowny środek odchudzający”
Firma ADHD jest nowym na rynku producentem suplementów diety. Proponuje przede wszystkim produkty przeznaczone dla kobiet, powołując się na naturalność swoich produktów. W ramach prowadzonych reklam wskazuje, że jej preparaty są stosowane przez połowę Francuzek, dzięki czemu zawdzięczają
swoją nienaganną sylwetkę. Dodatkowo informuje, że baza preparatu jest pozyskiwana jedynie z roślin
rosnących na ternie Włoch. Co więcej, wskazuje, że miesięczna kuracja gwarantuje spadek wagi o 5 kg
i nie wymaga zachowania diety oraz ćwiczeń. Poza tymi informacjami nie podaje źródeł swoich twierdzeń lub odwołań do przeprowadzonych badań.

4.2.2.3. Misseling usług finansowych
Kolejnym typem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów jest proponowanie nabycia usług
finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług
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w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Praktyka ta nazywana jest również mianem misselingu (czyli złej
lub nieuczciwej sprzedaży) usług finansowych. Wprowadzenie jej do porządku prawnego było umotywowane walką z coraz częstszymi przypadkami agresywnych praktyk sprzedażowych na rynkach finansowych,
polegających na manipulowaniu klientami i wykorzystywaniu ich niewiedzy o ryzykach związanych z określonymi produktami i usługami finansowymi – w szczególności wśród osób starszych i gorzej usytuowanych.
Konieczność ochrony konsumentów przed takimi praktykami nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę szczególny charakter wielu produktów i usług finansowych, które zasadzają się na skomplikowanych zasadach, pociągając za sobą długotrwałe i kosztowne zobowiązania finansowe, nie wspominając już o ryzyku inwestycyjnym.
Z omawianego przepisu wypływa zatem obowiązek przedsiębiorców, którzy w swej działalności oferują
usługi finansowe, prowadzenia rozważnej polityki marketingowej w dwóch wymiarach:
• powstrzymywania się od oferowania konsumentom usług finansowych, które w oczywisty sposób nie
odpowiadają potrzebom danej osoby, ustalonych z uwzględnieniem posiadanych przez przedsiębiorcę
informacji o danym kliencie;
Kazus „Ryzykantka mimo woli”
Spółka ACBG koncentruje swą działalność na oferowaniu klientom dostępu do systemów elektronicznych pozwalających na inwestowanie na rynku walutowym FOREX, którego cechą charakterystyczną
jest wysokie ryzyko inwestycyjne. W siedzibie ACBG pojawiła się pani Paulina – 75-letnia emerytka. Pani
Paulina oświadczyła przedstawicielowi ACBG, że planuje w bezpieczny sposób ulokować zbierane przez
całe życie środki finansowe, by następnie przekazać je wnuczkom. Zastrzegła, że wiedza o rynkach finansowych nie jest jej najmocniejszą stroną, a obsługa komputera sprawia jej trudności. Przedstawiciel
ACBG zaoferował pani Paulinie dostęp do sytemu informatycznego pozwalającego na inwestowanie
na rynku FOREX, zapewniając, że jest to całkowicie bezpieczna inwestycja. Pani Paulina podpisała stosowną umowę i wpłaciła wszystkie posiadane środki.
Komentarz: W powyższym stanie faktycznym sprzedawca ACBG dopuścił się misselingu. Z jednej strony
był świadomy wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku FOREX. Z drugiej strony zapoznał się z sytuacją pani Pauliny (nieznajomością rynków finansowych i obsługą komputera), a także jej
oczekiwaniami co do ulokowania oszczędności (bezpieczeństwo i niskie ryzyko). Mógł więc racjonalnie
ocenić, że oferowana przez niego usługa nie odpowiada potrzebom Pani Pauliny.
• proponowania nabycia usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru.
Kazus „Ryzyko bez świadomości”
Spółka ACBG koncentruje swą działalność na oferowaniu klientom strukturyzowanych produktów inwestycyjnych, skomplikowanych, a przy tym obarczonych wysokim ryzykiem inwestycyjnym. ACBG oferuje
te produkty osobom fizycznym (konsumentom) za pośrednictwem telemarketingu oraz komunikacji
sms’owej. ACBG nie przesyła klientom przed zawarciem umowy folderów informacyjnych ani szczegółowych warunków umownych.
Komentarz: W powyższym stanie faktycznym ABCG dopuszcza się misselingu poprzez proponowanie nabycia usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Skomplikowany charakter
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omawianych produktów inwestycyjnych wymaga bowiem udostępnienia klientowi szczegółowych informacji o zasadach inwestowania, ryzyku itp., tj. informacji, których nie sposób przekazać w relatywnie
krótkiej rozmowie telefonicznej czy też za pośrednictwem krótkiej wiadomości sms.

4.2.2.4. Decyzje Prezesa UOKiK – co grozi za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów?
Prezes UOKiK w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem, ma do dyspozycji dwa główne instrumenty kategorycznego odziaływania w postaci:
• decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 u.o.k.k. ust. 4) oraz o nałożeniu fakultatywnej kary w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 u.o.k.k.);
Tego typu decyzje to podstawowy instrument władczego oddziaływania Prezesa UOKiK w celu ochrony
zbiorowych interesów konsumentów naruszonych działaniami przedsiębiorców. W ramach wydanej decyzji
Prezes UOKiK może nałożyć wysoką karę pieniężną. W celu jej uniknięcia można podjąć próbę „negocjacji”
z Prezesem UOKiK np. proponując ze swej strony daleko idące zobowiązania, które mają na celu odwrócenie
negatywnych skutków praktyki dla interesu konsumentów.
• decyzji zobowiązującej (art. 28 u.o.k.k.) – mającej charakter „quasi-porozumienia”.
Takie decyzje są wydawane w sytuacji porozumienia się pomiędzy Prezesem UOKiK a przedsiębiorcą,
który podejmuje próby uniknięcia wydania decyzji stwierdzającej naruszenie i nakładającej karę. Są to zobowiązania usuwające i odwracające skutki naruszenia, które po zaakceptowaniu przez Prezesa UOKiK zostają nałożone na przedsiębiorcę w formie decyzji zobowiązującej. Praktyka z ostatniego okresu wskazuje,
że to właśnie ten rodzaj decyzji staje się najczęstszym sposobem zakończenia postępowań dotyczących
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sferze działalności reklamowej dotyczącej suplementów diety. Jak nadmieniono, wynika to z faktu, że przedsiębiorcy, zagrożeni karą pieniężną, zabiegają o jej
uniknięcie poprzez nałożenie na nich stosownych zobowiązań. Ponadto decyzja zobowiązująca prezentuje
szeroki wachlarz możliwych do podjęcia działań i jest częstokroć dalece bardziej korzystna dla interesów
konsumentów niż nałożona na przedsiębiorcę kara.

4.2.3. NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA WZORCÓW UMÓW
Zjawiskiem powszechnym w obrocie gospodarczym jest stosowanie wzorców umów (ogólnych warunków
umów, wzorów umów, regulaminów itp.) w szczególności wśród przedsiębiorców świadczących usługi masowe – banków, przedsiębiorstw finansowych, firm energetycznych czy telekomunikacyjnych. Z perspektywy
biznesowej znacząco ułatwia i przyspiesza to zawieranie relacji kontraktowych z konsumentami. Przedsiębiorca przedstawia bowiem potencjalnemu klientowi powszechnie stosowany przez niego wzór umowy. Nie
ma zatem potrzeby indywidualnego negocjowania jej warunków, a tym samym poświęcania dodatkowych
sił i środków na doprowadzenie do zawarcia umowy.
Z perspektywy konsumenta sprawa nie jest już jednak tak dogodna. Zazwyczaj nie ma on bowiem możliwości wpływania na treść poszczególnych zapisów umownych. Może jedynie zaakceptować lub odrzucić
w całości przedstawione warunki kontraktowe. Znajduje się zatem w mniej korzystnej sytuacji kontraktowej
niż przedsiębiorca. Ze względu na tę nierównowagę pojawia się ryzyko, że przedsiębiorca będzie narzucał
konsumentom niekorzystne dla nich postanowienia, a ci – jako pozbawieni możliwości negocjacji – będą
się na nie zgadzać.
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W celu przeciwdziałania takim praktykom ustawodawca wprowadził do porządku prawnego pojęcie tzw.
klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych). Stworzono również system narzędzi prawnych – natury cywilnej i administracyjnej, które mają przeciwdziałać wykorzystywaniu klauzul abuzywnych w obrocie prawnym.
Najważniejsze kwestie uregulowano w:
• Kodeksie cywilnym, gdzie zawarto definicję oraz przykłady klauzul abuzywnych, a także przesądzono,
że klauzule uznane za niedozwolone nie wiążą konsumenta w relacji z przedsiębiorcą;
• ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w której przewidziano zakaz stosowania we wzorcach
umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, a także przyznano Prezesowi UOKiK szereg kompetencji w zakresie egzekwowania tego zakazu.
4.2.3.1. Klauzule abuzywne – podstawowe informacje
Za klauzule abuzywne uznaje się wszelkie (nieuzgodnione indywidualnie) postanowienia umów zawieranych
z konsumentem, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy. Przesłanki te mają zatem postać klauzul generalnych i są każdorazowo badane
w konkretnej sprawie z uwzględnieniem okoliczności prawnych i faktycznych.
Zakresem pojęcia klauzul niedozwolonych nie są objęte postanowienia określające główne świadczenia
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Nieuzgodnione
indywidualnie postanowienia umowy to te, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu –
w szczególności odnosi się to do postanowień wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez
przedsiębiorcę.

KONTROLA INDYWIDUALNA
Uznanie za niedozwoloną klauzuli w umowie, która została już zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, skutkuje tym, że nie wiąże ona konsumenta. Dzieje się to z mocy prawa. Gdy przedsiębiorca nie
zgodzi się z twierdzeniem konsumenta co do abuzywnego charakteru danego postanowienia, konsument
może wystąpić do właściwego sądu, by potwierdził on abuzywność danej klauzuli. Mamy w tym przypadku
do czynienia z kontrolą indywidualną, dotyczącą konkretnego stosunku prawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

KONTROLA GENERALNA
Z kolei kontrola generalna (abstrakcyjna) jest przeprowadzana w oderwaniu od zawarcia konkretnej umowy. Podczas kontroli tego rodzaju bada się sam wzór umowy pod kątem zawierania postanowień niedozwolonych. W przeciwieństwie do kontroli indywidualnej sprawowanej przez sąd, kontrolę generalną realizuje
Prezes UOKiK w drodze postępowania administracyjnego, którego zasady zostaną opisane w dalszej części
Podradnika. Stosowanie przez przedsiębiorcę wzorców umów zawierających klauzule niedozwolone stanowi
delikt administracyjny zagrożony m.in. karą finansową.
Kazus „Podróż na Malediwy” – część I
Konsument Marek zawarł z biurem podróży YZK umowę dotyczącą imprezy turystycznej na Malediwach za kwotę 5000 zł. Umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca (ogólnych warunków umowy)
opracowanego jednostronnie przez YZK. Umowa zawierała zastrzeżenie, że w przypadku rezygnacji
z imprezy turystycznej Marek będzie zobowiązany do zapłaty YZK kary umownej w wysokości 30 000 zł
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– niezależnie od kosztów imprezy czy też terminu, w którym doszło do rezygnacji. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności rodzinne Marek musiał zrezygnować z wyjazdu. Po kilku tygodniach od rezygnacji dostał wezwanie od YZK do zapłaty 30 000 zł tytułem kary umownej. W odpowiedzi na wezwanie
poinformował YZK, że nie ma zamiaru płacić kary w takiej wysokości, gdyż postanowienie zawartej
przez niego umowy ma charakter klauzuli niedozwolonej – jest sprzeczne z dobrymi obyczajami funkcjonującymi w branży turystycznej i rażąco narusza jego interesy jako konsumenta. YZK nie zgodziło się
z twierdzeniami Marka i podtrzymało żądanie zapłaty.
Komentarz: W tym sporze racja stoi po stronie Marka. Nie ulega wątpliwości, że postanowienie umowne
dające podstawę naliczania tak wysokich kar umownych jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godzi
w istotne interesy Marka (konsumenta). W związku z tym nie jest dla Marka wiążące. Mając na uwadze
sprzeciw biura podróży co do uznania omawianej klauzuli za niedozwoloną, Marek może zwrócić się
do sądu o potwierdzenie tego faktu (w ramach kontroli indywidualnej, konkretnej). Niezależnie od tego,
Marek może również zawiadomić Prezesa UOKiK o stosowaniu przez YZK wzorca umowy zawierającego
klauzule abuzywne (w ramach kontroli generalnej, abstrakcyjnej). Tym samym może „uratować” innych
konsumentów przed przykrymi konsekwencjami rezygnacji z imprez turystycznych organizowanych
przez to biuro podróży.

4.2.3.2. Decyzje Prezesa UOKiK – co grozi za stosowanie klauzul abuzywnych?
Jak wyżej zaznaczono na mocy art. 23a u.o.k.k. zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych
z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych).
Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie powyższego zakazu jest Prezes UOKiK. W przypadku uznania przez Prezesa UOKiK, że dane postanowienia wzorca stosowanego przez przedsiębiorcę mają charakter
abuzywny, może on zakazać przedsiębiorcy ich wykorzystywania w drodze decyzji administracyjnej. W takiej
decyzji Prezes UOKiK przytacza treść konkretnego postanowienia (postanowień).
Naruszenie zakazu stosowania klauzul abuzywnych
we wzorcach umów zawieranych z konsumentami
grozi nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej
w wysokości do 10% rocznego obrotu osiągniętego
w poprzednim roku obrotowym niż rok nałożenia kary.
Prezes UOKiK może również nakazać przedsiębiorcy podjęcie pewnych działań mających na celu usunięcie trwających skutków stosowania klauzul abuzywnych, w tym m.in.:
• poinformowania konsumentów, będących stronami umów zawartych na podstawie wzorca, o uznaniu
za niedozwolone postanowienia tego wzorca;
• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji.
Prezes UOKiK dysponuje również uprawnieniem do nakazania przedsiębiorcy publikacji takiej decyzji.
W niektórych przypadkach Prezes UOKiK może odstąpić od nakładania kary pieniężnej, jeśli przedsiębiorca
zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia
zakazu stosowania klauzul abuzywnych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami lub usunięcia
skutków tego naruszenia.
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4.2.3.3. Skuteczność decyzji Prezesa UOKiK w sprawach klauzul abuzywnych
Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec
wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.
Kazus „Podróż na Maldiwy” – część II
Marek, który zawarł umowę dotyczącą imprezy turystycznej na Malediwach (patrz: kazus poprzedni),
zdecydował się na złożenie zawiadomienia do Prezesa UOKiK o stosowaniu przez biuro podróży YZK
niedozwolonych postanowień we wzorcach umów zawieranych z klientami biura. W swojej prawomocnej decyzji Prezes UOKiK potwierdził obiekcje Marka i uznał, że biuro YZK dopuściło się złamania zakazu
wynikającego z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Postanowienie dotyczące kary
umownej w wysokości 30 000 zł zostało uznane za niedozwolone.
Komentarz: Postanowienie wzorca umowy, które stanowiło podstawę naliczania przez biuro kar umownych za rezygnację z wycieczki, nie będzie zatem wiążące dla wszystkich konsumentów, którzy zawarli
z biurem YZK umowę z wykorzystaniem takiego wzorca.

4.2.3.4. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie klauzul abuzywnych
Zawiadomienie do Prezesa UOKiK o stosowaniu klauzul abuzywnych przez przedsiębiorcę może zgłosić każdy
poszkodowany (nawet potencjalnie) konsument. Co więcej, uprawnienie do składania zawiadomień posiadają również: rzecznik konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych oraz niektóre organizacje konsumenckie.
Warto dodać, że samo złożenie zawiadomienia nie wszczyna automatycznie postępowania – decyzja w tym
zakresie należy do Prezesa UOKiK.
Stroną postępowania jest przedsiębiorca, wobec którego zostało wszczęte postępowanie. Podmioty
uprawnione do składania zawiadomień mogą natomiast otrzymać status podmiotu zainteresowanego.
Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone powinno być zakończone w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 5 miesięcy
od dnia jego wszczęcia. Nie wszczyna się postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy
za niedozwolone, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 lata.
4.2.3.5. Jak i gdzie sprawdzić, czy postanowienia wzorców umów nie naruszają prawa?
Klauzule uznane za niedozwolone można znaleźć w dwóch, równolegle obowiązujących bazach danych:
• w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, w którym znajdują się klauzule uznane za abuzywne w poprzednim
sądowym reżimie kontroli generalnej, który sprawował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK);
do Rejestru Klauzul Niedozwolonych będą trafiały jeszcze klauzule w tych sprawach, w których wniesiono
pozwy do SOKiK przed dniem 17 kwietnia 2016 r.;
Rejestr ten będzie obowiązywał jeszcze do 2026 r.
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
• w bazie decyzji Prezesa UOKiK, do którego trafiają decyzje administracyjne wydane w ramach nowego
reżimu kontroli generalnej (od 17 kwietnia 2016 r.), na podstawie zakazu stosowania klauzul abuzywnych
we wzorcach umów zawieranych z konsumentami.
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
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4.2.4. OSTRZEŻENIA KONSUMENCKIE
Prezes UOKiK może publicznie ogłaszać komunikaty i ostrzeżenia w dwóch zasadniczych formach:
1) informacji o rozstrzygnięciach wydawanych na postawie art. 73a ustawy (ostrzeżenia publiczne);
Prezes UOKiK może wydać ostrzeżenie konsumenckie, jeżeli z zebranych w postępowaniu w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów informacji wynika szczególnie uzasadnione podejrzenie stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.
W ostrzeżeniu konsumenckim Prezes UOKiK informuje o kwestionowanym zachowaniu przedsiębiorcy oraz
jego prawdopodobnych skutkach dla szerokiego kręgu konsumentów. Na postanowienie o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego przysługuje przedsiębiorcy zażalenie do SOKiK.
2) komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów
konsumentów.
Do publikacji komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić zagrożenie dla interesów konsumentów nie jest konieczne wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przedsiębiorca nie pozostaje jednak bez uprawnień w zakresie obrony w sytuacji zastosowania przez
Prezesa UOKiK ostrzeżenia publicznego, które stosuje się po wszczęciu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, gdy z informacji zgromadzonych w postępowaniu wynika,
że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki
dla szerokiego kręgu konsumentów.
Poniżej znajdują się przykłady wydanych przez Prezesa UOKiK ostrzeżeń konsumenckich:
Przykład 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że zachodzi szczególnie uzasadnione podejrzenie, że Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kowalski Duża gotówka
we Wronkach, stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, które mogą spowodować znaczne
straty lub niekorzystne skutki finansowe dla szerokiego kręgu konsumentów.
Przedsiębiorca, który jest pośrednikiem kredytowym, wprowadza konsumentów w błąd, co do kosztów prezentowanych kredytów. Jest to związane z zatajaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz. Konsumentom sugerowane jest również – wbrew prawdzie – że przekazując na wskazany przez niego rachunek część
pieniędzy z udzielonego kredytu, spłacają dług. W rzeczywistości kwoty te przeznaczane są na wynagrodzenie
pośrednika. Duża gotówka proponuje także zawarcie umów o kredyt konsumencki, których warunki znacząco
przewyższają wskazywane przez konsumentów potrzeby i możliwości spłaty zobowiązań.
Opisane działania Jana Kowalskiego, działającego pod nazwą Duża gotówka, mogą zagrażać interesom majątkowym szerokiego grona konsumentów. Proponowane oferty odbiegają od oczekiwań konsumentów i zazwyczaj generują koszty wyższe niż spodziewane. Konsumenci zaskakiwani są obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia
na rzecz pośrednika, które powiększa ich zobowiązania związane z kredytem.
Przykład 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że zachodzi szczególnie uzasadnione podejrzenie, że International Money Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
oferująca pożyczki na terenie całej Polski, stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która może
spowodować znaczne straty dla szerokiego kręgu konsumentów.
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Prezes UOKiK ustalił, że Spółka zawiera z konsumentami Umowy przedwstępne pożyczki, na mocy których
konsumenci są zobowiązani do zapłaty tzw. „opłaty administracyjnej”. Ze skarg konsumentów, w posiadaniu
których jest Prezes Urzędu, wynika, że International Money Corp. Sp. z o.o. po zawarciu z konsumentem Umowy
przedwstępnej pożyczki i uiszczeniu przez niego „opłaty administracyjnej” nie zawiera z nim Ostatecznej umowy
pożyczki. Mimo niezawarcia Ostatecznej umowy pożyczki Spółka nie zwraca pobranej „opłaty administracyjnej".
Powyższe wskazuje, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, iż działanie Spółki jest sprzeczne z prawem. Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy pożyczki podlegają niezwłocznie
zwrotowi, w przypadku gdy umowa pożyczki nie została zawarta (art. 28a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm.).
Postępowanie International Money Corp. Sp. z o.o. zagraża interesom majątkowym szerokiego grona konsumentów. Niezwracanie wniesionej przed zawarciem umowy pożyczki tzw. „opłaty administracyjnej” świadczy
o tym, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, iż działanie Spółki jest niezgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa i naraża konsumentów na poniesienie nieuzasadnionych, wysokich kosztów.

4.2.5. ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE
Prezes UOKiK ma możliwość przedstawienia w ramach toczącego się postępowania sądowego tzw. istotnego
poglądu w sprawie. Przedstawione stanowisko nie jest ani wiążące dla sądu, ani nie zawsze będzie korzystne
dla konsumenta, ponieważ ma za zadanie pomóc sądowi w kompleksowym rozpoznaniu sporu i transferze
wiedzy na temat ochrony konkurencji i konsumentów, ponieważ Prezes UOKiK działa w interesie publicznym,
nie zaś konkretnej strony postępowania, występuje jako organ wyspecjalizowany. Istotny pogląd w sprawie
może zostać wydany zarówno w sporze pomiędzy przedsiębiorcami, jak i pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
Prezes UOKiK nie zawsze wyrazi pogląd przeciwny
konsumentowi, ponieważ działa na rzecz interesu
publicznego, a nie konkretnych stron postępowania.

4.2.6. TAJEMNICZY KLIENT A ZAKUP KONTROLOWANY
Instytucja tajemniczego klienta, to specyficzny rodzaj kontroli przeprowadzanej w celu uzyskania informacji
mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów43, w trakcie
której weryfikuje się realizacje przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych wobec konsumenta czy
sposobu oferowania zawarcia umowy.
Urząd nie stosuje prowokacji, korzystając
z instytucji tajemniczego klienta.

43

E. Mandrosz, „Tajemniczy klient” jako nowe narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, iKAR 2016, nr 1(5), www.ikar.wz.uw.edu.pl.
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Celem przeprowadzonych czynności jest weryfikacja zachowania przedsiębiorcy, w szczególności działania w zgodności z prawem, a także zgromadzenie materiału dowodowego. Ostatecznie „tajemniczy klient”,
czyli pracownik UOKiK, nie kupuje towaru lub usługi, ponieważ miał za zadanie zweryfikować legalność czynności zmierzających do zawarcia umowy. Instytucja ta nie pozwala, co do zasady, na kontrolowanie procesu
reklamacyjnego, ponieważ na jej podstawie nie dochodzi ostatecznie do nabycia towaru, w szczególności
skomplikowanych usług finansowych, które nie pozwalają na nabycie ich anonimowo.
Skorzystanie z tej instytucji wymaga postępowania zgodnie z art. 105ia u.o.k.k. Okazanie kontrolowanemu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i zgody sądu następuje dopiero po przeprowadzeniu czynności,
a ich przebieg może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania
kontrolowanego – o utrwaleniu również informuje się niezwłocznie po dokonaniu tych czynności. Niemniej
przeprowadzenie tych czynności wymaga zgody sądu – SOKiK na wniosek Prezesa UOKiK wydaje je w ciągu
48 godzin w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Istnieje tutaj jednak wątpliwość, na jakich podstawach Prezes UOKiK występuje z wnioskiem, a następnie SOKiK wydaje wskazane postanowienie.
Przepis art. 105ia u.o.k.k. nie określa precyzyjnie przesłanek, w jakich okolicznościach można wydać zgodę
na skorzystanie z instytucji „tajemniczego klienta”44.
Informatyczne nośniki danych, na których jest zapisany przebieg czynności, stanowią załącznik do protokołu kontroli. W toku kontroli tajemniczego klienta nie jest dozwolone stosowanie prowokacji45. Dowody zebrane w związku z wykorzystaniem instytucji tajemniczego klienta nie są jednak jedynymi w ramach
prowadzonego postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W szczególności trzeba
mieć na uwadze fakt, że w ramach postępowania dotyczącego zbiorowych interesów konsumentów należy
wykazać naruszenie wskazujące na powtarzalność ze strony przedsiębiorcy. Kontrola przeprowadzona przy
wykorzystaniu instytucji „tajemniczego klienta” jest co do zasady jednostkowa, gdyż po jej przeprowadzeniu
trzeba przedsiębiorcy ujawnić, że była to kontrola. Stąd trudno będzie powtórzyć te czynności. Wymagałoby to przykładowo przeprowadzenia jednoczesnych czynności w różnych siedzibach przedsiębiorcy w celu
weryfikacji powtarzalności pewnej praktyki przedsiębiorcy46 i dodatkowo przeprowadzenia jej na wczesnym
etapie postępowania, stąd dowód pozyskiwany na etapie czynności tzw. tajemniczego klienta może być
uzyskany nie tylko w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, ale
również w postępowaniu wyjaśniającym poprzedzającym takie postępowanie na podstawie art. 48 ust. 2
pkt 2 u.o.k.k. w celu wstępnego ustalenia, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Towar, który może nabywać kontrolujący „tajemniczy klient” zgodnie z art. 4 pkt 7 u.o.k.k., należy rozumieć szeroko i poza rzeczą może to być także: energia, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi,
a także roboty budowlane.
Instytucję tajemniczego klienta należy odróżnić od zakupu kontrolowanego dokonywanego przez Inspekcję Handlową. Podstawą do tego jest art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o inspekcji handlowej. Inspektor przed
przystąpieniem do zakupu okazuje legitymacje i upoważnienie, faktycznie dokonuje zakupu celem dokonania kontroli, a następnie zwraca przedmiot, jeżeli pozostanie w stanie nienaruszonym.

44
45

46

Ibid.
Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (część I) z 1.06.2015 r., s. 107.
A. Piszcz, Czynności kontrolne tzw. tajemniczego klienta według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, PUG
2016, Nr 5, s. 13–18.
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4.2.7. FAŁSZOWANIE PRODUKTÓW
4.2.7.1. Produkty zafałszowane i konsekwencje ich wprowadzenia do obrotu
Pod pojęciem produktu zafałszowanego należy rozumieć
produkt spożywczy o składzie niezgodnym z normami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa lub prezentujący swój skład w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd co do jego składu lub właściwości.
W porządku prawnym istnieją dwie definicje produktu zafałszowanego – środka spożywczego oraz artykułu rolno-spożywczego.
Pojęcie to reguluje art. 3 ust. 3 pkt 45) u.b.ż.ż.47, który wskazuje, że zafałszowany środek spożywczy to taki,
którego skład lub inne właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011 albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości; środek spożywczy
jest środkiem spożywczym zafałszowanym, w szczególności jeżeli:
a) dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego wartość odżywczą;
b) odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego;
c) dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd środka spożywczego
o należytej jakości;
d) niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano, wpływając przez
te działania na bezpieczeństwo środka spożywczego.
Do produktów zafałszowanych odwołuje się także u.j.h.a.r.s.48. W art. 3 pkt 10 ustala się definicję produktu
zafałszowanego, w którym wskazuje się, że jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały
wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego
składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli:
a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu
zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej;
b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych
artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą;
c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności
do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

47
48

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.2018.1541)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U.2017.2212)
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Kazus „Zdrowe serki dla dzieci”
Producent wyrobów z mleka „Krówka i spółka” przed miesiącem wprowadził do obrotu i rozpoczął reklamować nową serię „Bionaturalnych twarożków warzywnych dla dzieci”. Reklama i etykieta informują,
że produkty są wytwarzane jedynie z twarogu z dodatkiem suszonych warzyw (aż 15%!), bez dodatku soli
i innych wzmacniaczy smaku oraz są specjalnie dedykowanym małym dzieciom. Natomiast na etykiecie
w składzie produktu jako jeden z głównych składników zostało wymienione mleko w proszku oraz cukier.
Dodatkowo po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych ujawniono, że produkty zawiera benzoesan
sodu, zaś rzeczywista zawartość suszonych warzyw nie przekraczała 5%.
Fałszowanie żywności jest także przestępstwem określonym w art. 97 ust. 1 u.b.ż.ż. Za czyn niedozwolony
uznawane jest wprowadzanie do obrotu środka spożywczego zepsutego lub zafałszowanego, za co grozi
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zgodnie z ust. 2 art. 97 u.b.ż.ż., jeżeli
sprawca dopuszcza się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do środków spożywczych o znacznej
wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.
4.2.7.2. Produkty podwójnej jakości – czym są?
Pod pojęciem tzw. podwójnej jakości produktów jest rozumiana sytuacja, w której producent wprowadza
do obrotu dany towar pod jedną marką lub w zasadniczo identycznym bądź bardzo podobnym opakowaniu w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednak jego skład lub właściwości istotnie różnią
się w zależności od tego, gdzie jest sprzedawany. Przez długi okres producenci próbowali usprawiedliwiać
takie praktyki, wskazując na lokalne preferencje bądź przyzwyczajenia konsumentów. Unijny prawodawca
uznał jednak, że działania takie nie powinny mieć miejsca na Rynku Wewnętrznym. Jeszcze w 2017 r. Komisja
Europejska wydała wytyczne, w których wskazała, w jaki sposób państwa członkowskie mogą dokonywać
oceny tego typu działań na podstawie istniejących już przepisów dotyczących etykietowania oraz ochrony
konsumentów przed wprowadzającą w błąd reklamą.
Wprowadzanie konsumentów w błąd
co do jakości produktu już obecnie może stanowić
nieuczciwą praktykę rynkową. New Deal pozwoli
na efektywniejsze zwalczanie tego typu działań.
Projekt New Deal zakłada jednoznaczne i wyraźne wskazanie w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE49, które będą musiały zostać implementowane do porządku krajowego, że praktyką handlową wprowadzającą w błąd jest każdy rodzaj wprowadzania produktu na rynek jako identycznego
z takim samym produktem wprowadzonym na rynki w kilku innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy
produkty te w sposób istotny różnią się składem lub właściwościami. Z materiałów towarzyszących inicjatywie Komisji Europejskiej wynika, iż dąży ona do wyrugowania z rynku przypadków stosowania niższej jakości
składników, mniejszej ilości istotnego składnika bądź odmiennej proporcji tych składników w produktach,

49

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”).
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które przynajmniej pozornie wyglądają identycznie. Równocześnie w motywach projektowanego aktu prawnego wskazano, iż oceniające dany przypadek organy będą brać pod uwagę prawo przedsiębiorcy do dostosowania produktów tej samej marki do różnych rynków geograficznych z uwagi na m.in. preferencje
konsumenta czy sezonowość i regionalny charakter surowców, a także prawo przedsiębiorcy do oferowania
produktów tej samej marki w opakowaniach o różnej wadze i rozmiarze na różnych rynkach geograficznych.
Zdarza się bowiem, iż zróżnicowanie produktów oferowanych na różnych rynkach krajowych jest jednak uzasadnione racjonalnymi względami. Przykładowo przedsiębiorca, dążąc do ulepszenia danego produktu, może
testować jego zmienioną recepturę na określonym rynku, a następnie stopniowo wprowadzać ją na kolejnych rynkach. Może wówczas obserwować, jak na zmianę reaguje konsument i w razie negatywnego odzewu
zaniechać zmiany receptury. Niemniej jednak przedsiębiorca będzie musiał przygotować się do wykazania, iż
podejmowane przez niego działania nie stanowią w istocie nieuczciwej praktyki rynkowej.
Już obecnie stosowanie praktyk handlowych wprowadzających w błąd jest zakazane. Nowy przepis będzie więc miał głównie funkcję wyjaśniającą. Przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć, iż właściwe organy będą
z większym przekonaniem sięgać do nowego narzędzia, kwestionując działania rynkowe mieszczące się
w zakresie zastosowania przepisu. Wzmożoną ostrożność zachowywać będą musieli przedsiębiorcy oferujący
swoje nieco odmienne produkty w kilku państwach członkowskich, szczególnie gdy prowadzone przez nich
kampanie reklamowe miałyby zasięg ogólnoeuropejski.
Na marginesie można wspomnieć, iż pewne deficyty w sposobie sformułowania proponowanego przepisu dyrektywy mogą niestety umożliwić przedsiębiorcom obchodzenie zakazu stosowania opisywanych
tu praktyk. Niewykluczone jednak, iż braki te zostaną dostrzeżone i usunięte w toku prac legislacyjnych.
Co ciekawe, także polski organ ochrony konkurencji dostrzegł problem z podwójną jakością produktów
i jesienią 2018 r. opublikował wyniki badań jakości produktów oferowanych konsumentom z Polski i innych
krajów Unii Europejskiej. Inicjatywa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmowała po pierwsze
badanie wiedzy i doświadczeń konsumentów w odniesieniu do zjawiska podwójnej jakości produktów50
oraz testy porównawcze produktów spożywczych. Badania potwierdziły do pewnego stopnia zasadność
podjęcia inicjatywy zmierzającej do zakazania stosowania przez przedsiębiorców podwójnych standardów
jakości produktów – wykazały istnienie różnic w niektórych parach porównywanych produktów. Co ciekawe,
okazuje się jednak, iż niektóre produkty oferowane w Polsce są lepsze niż ich odpowiedniki sprzedawane
w innych państwach członkowskich UE.
Kazus „Chipsy o smaku konserwantów”
Przedsiębiorca ABC jest producentem chipsów ziemniaczanych, które wprowadza do obrotu na terenie
Polski, Niemiec i Austrii pod marką „BIGChips”. We wszystkich tych krajach jego kampanie reklamowe
są prowadzone z wykorzystaniem tego samego plakatu, sloganu oraz filmu reklamowego (z lektorem
w odpowiednim języku). Stosowane przez ABC opakowania w zasadzie niczym się nie różnią. Różnice
dostrzec można jednak, wczytując się w podany na odwrocie paczki skład. Na paczkach oferowanych
w Niemczech i Austrii w składzie są ziemniaki, olej słonecznikowy, zioła oraz czosnek, podczas gdy w ich
polskim odpowiedniku w składzie znalazła się mączka ziemniaczana, olej palmowy, sztuczne dodatki
smakowe, sól i konserwanty. ABC kieruje niższej jakości produkt do Polski, bo – jak twierdzi – tamtejszy
konsument nie jest wybredny ani też skłonny płacić za jakość. Marek, który pracuje w Monachium, często

50

Opinie i doświadczenia polskich konsumentów w zakresie występowania podwójnej jakości produktów – Raport Kantar
Public dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, grudzień 2017.
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kupuje paczkę BIGChips w pracowniczej kafeterii. Gdy przyjechał w odwiedziny do rodziny w Polsce, był
bardzo zdziwiony innym smakiem jego ulubionych chipsów zakupionych w lokalnym sklepie. Był przekonany, że kupuje ten sam produkt co w Niemczech. Czy działanie ABC narusza prawa konsumentów?
Komentarz: Działanie przedsiębiorcy ABC może być postrzegane jako nieuczciwa praktyka handlowa
polegająca na wprowadzaniu w błąd konsumentów, powodująca podjęcie przez nich decyzji dotyczącej
transakcji, której inaczej by nie podjęli. Marek, jako przeciętny konsument, uległ mylącemu wrażeniu,
iż nabywa towar identyczny z tym, który jest oferowany w innym państwie członkowskim. Formalnie
takie działania przedsiębiorcy już obecnie są zakazane. Po zmianach planowanych w ramach New Deal
właściwe organy będą miały wyraźnie wyrażoną podstawę prawną do zakazania ABC podejmowania
takich działań.
Wskazane zjawisko podwójnej jakości produktów w Polsce zostało przebadane przez UOKiK. Produkty
testowano od IV kwartału 2017 roku do II kwartału 2018 roku. Analiza polegała na porównaniu produktów
spożywczych zmierzających do weryfikacji jakości tychże produktów dostępnych na polskim i niemieckim
rynku. W wyniku badań przeprowadzonych na 101 produktach, zakwestionowano 12 z nich. Zakupione produkty pochodziły w szczególności z dużych i znanych sieci handlowych obecnych w Polsce i Niemczech.
Przebadanymi produktami były: serek, chipsy, napoje, soki, jogurty, herbata, kawa, pizza mrożona, ketchup,
czekolady, ciastka, żelki, kakaowy krem do smarowania pieczywa, ryby mrożone, wędliny i kiełbasa. Zauważone różnice polegały na:
a) umieszczeniu mniejszej liczby (objętościowo lub wagowo) produktu w identycznym opakowaniu, a także
jednoczesnego stosowania większego opakowania dla tej samej objętości lub wagi;
b) zastosowaniu mniejszej liczby dodatkowych, uznanych za lepsze składników w badanym produkcie: ziół,
orzechów, ekstraktu z herbaty, soku brzoskwiniowego; w przypadku napojów pomarańczowych jeden
produkt na polski rynek zawierał więcej soku pomarańczowego (20%, zamiast 7%) niż jego odpowiednik
na rynku niemieckim;
c) wykorzystaniu uznanych za gorsze składników dla produktów polskich takich jak: olej palmowy, zastępowania droższego twarożku i mieszaniu go z odtłuszczonym mlekiem w proszku lub zastępowaniu twarożku mlekiem, śmietaną i białkami mleka, lub używaniu zamiast cukru fruktozy i słodzika czy dodawania
więcej tłuszczu, cukru, czy soli; w przypadku jednej z czekolad jeden produkt przeznaczony na polski
rynek zawierał mniej zamiennika tłuszczu kakaowego niż jego odpowiednik z Niemiec;
d) wykorzystaniu wzmacniaczy smaku w polskich produktach zamiast sproszkowanych warzyw czy innych
naturalnych składników nadających smak produktom niemieckim, a także mimo informowania w przypadku innego produktu, że mamy do czynienia z „100% naturalnymi składnikami”, podczas gdy polski
produkt zawierał regulator kwasowości.

4.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Przepisy dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa oraz wykroczenia pełnią subsydiarną i poboczną, acz
ważną rolę w ramach systemu prawa ochrony konkurencji. Sięganie przez ustawodawcę do przepisu karnego
powinno być ostatecznością. Może on być zastosowany wtedy, kiedy sankcje zawarte w prawie administracyjnym lub cywilnym nie są wystarczające dla skutecznej ochrony dobra prawnego. Ma to mieć znaczenie:
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•
•
•
•

prewencyjno-odstraszające;
represyjne;
w zakresie wykorzystania w postępowaniu cywilnym dowodów zebranych w postępowaniu karnym;
związania sądu cywilnego wyrokiem skazującym sądu karnego.

W dalszej części podrozdziału wskazano katalog przestępstw i wykroczeń penalizowanych w ramach
u.z.n.k., u.p.n.p.r. oraz u.o.k.k. Trzeba pamiętać jednak, że nie każdy delikt nieuczciwej konkurencji jest penalizowany, a także mieć na uwadze, iż zakres bezprawności na gruncie prawa karnego nie może być szerszy niż
bezprawności cywilnoprawnej, a więc nie możemy uznać, że osoba podejmująca zachowanie dozwolone
przez prawo cywilne dopuściła się przestępstwa.

51
52
53

Kategoria czynu

4.3.1. NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA –
PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 u.z.n.k.

Opis czynu

Ujawnianie innej osobie lub wykorzystywanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, wbrew ciążącemu obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, jeżeli
wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy.

Komentarz

Typ indywidualny. Obowiązek, o którym mowa, musi wynikać z przepisu lub umowy, dlatego ani art. 11
u.z.n.k., ani art. 100 § 2 pkt 4 k.p. (pozostawanie w stosunku pracy) nie stanowią samodzielnej podstawy
prawnej. Odpowiedzialność tu określona wymaga wyraźnie wskazania, jakich tajemnic dotyczy obowiązek. Do dokonania czynności ujawnienia może dojść w dowolnej formie (działanie albo zaniechanie),
także w formie niewerbalnej (np. gest)51. Ochrona tajemnicy wymaga podjęcia od jej dyspozytora zabezpieczających ją fizycznych lub prawnych zabiegów52. Jednocześnie dla przyznania czemuś statutu
tajemnicy konieczna jest ocena obiektywna, a nie tylko wola przedsiębiorcy. Jest to tzw. przestępstwo
skutkowe, które wymaga wystąpienia poważnej szkody przedsiębiorcy. Zgodnie z wypowiedzią SN, jest
to także przestępstwo umyślne, możliwe do popełnienia z zamiarem bezpośrednim lub wynikowym. Sąd
Najwyższy stwierdził, że „niezbędne jest bowiem wykazanie, że sprawca umyślnością obejmował nie tylko
samo ujawnienie innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, ale także i tego, że obejmował umyślnością spowodowanie szkody
przedsiębiorcy i to w takiej wysokości, iżby tę szkodę można było uznać za poważną w rozumieniu analizowanego tu przepisu”53.

Sankcja

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kategoria czynu

4.3.2. NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA –
PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 2 u.z.n.k.

Opis czynu

Uzyskanie bezprawnie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i ujawnianie jej innej osobie
lub wykorzystywanie we własnej działalności gospodarczej.

Wyr. SN z 17 marca 1971 r., III KR 260/70, OSNKW 1971/10/151.
Wyr. SN z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002/5/67.
Wyr. SN z 3 kwietnia 2002 r., V KKN 223/00, OSNKW 2002/7-8/65.
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54
55
56
57

Komentarz

Typ czynu opisanego w ust. 2, to typ powszechny, formalny. To także przestępstwo umyślne, możliwe
do popełnienia z zamiarem bezpośrednim lub wynikowym. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 u.z.n.k. nie jest
czynem nieuczciwej konkurencji zachowanie polegające na nabyciu w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku art. 23
ust. 2 nie znajdzie zastosowania54.

Sankcja

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kategoria czynu

4.3.3. NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA –
PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 3 u.z.n.k.

Opis czynu

Ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się
sprawca, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego
roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa
albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność
rozprawy.

Sankcja

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kategoria czynu

4.3.4. KARALNE NAŚLADOWNICTWO – PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 24 u.z.n.k.

Opis czynu

Kopiowanie za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzanie do obrotu skopiowanych produktów i stwarzanie tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd
co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza się poważną szkodę przedsiębiorcy.

Komentarz

Karalność z art. 24 dotyczy także naśladownictwa półproduktów, stanowiących widoczny element składowy wyrobu finalnego, a nie tylko gotowych produktów55. Dla zaistnienia odpowiedzialności wystarcza
wytworzenie tylko jednego produktu, ale koniecznie zewnętrznej postaci produktu, czyli jego cech dostępnych wzrokiem. Czynność kopiowania jest podejmowana przy użyciu narzędzi używanych ręcznie.
Nie ma jednak wymogu pełnego odwzorowania produktu, czyli pominięcie lub dodanie pewnych elementów, kiedy produkt nadal wprowadza w błąd, nie zwalnia z odpowiedzialności. Do oceny odpowiedzialności konieczne jest także ustalenie pojęcia wprowadzania do obrotu rozumianego szeroko, a więc
nie tylko sprzedaż. Zgodnie z orzecznictwem przyjmuje się jednak pierwsze wprowadzenie do obrotu56.
Kryminalizuje się nie tylko kopiowanie, ale także wprowadzanie do obrotu skopiowanego produktu. Pod
pojęciem klienta kryje się zaś zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Jest to tzw. przestępstwo skutkowe, które wymaga wystąpienia poważnej szkody przedsiębiorcy. Jest to także przestępstwo umyślne,
możliwe do popełnienia z zamiarem bezpośrednim lub wynikowym57.

Sankcja

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

R. Zawłocki, System Prawa Handlowego T. 10, 2018, wyd. 2.
Wyr. SN 11.08.2004, II CK 487/03 post. SN 12.10.2006, III KK 58/06.
Uchw. SN z 21 września 2005, sygn. akt I KZP 29/05, OSNKW 2005/10/90.
M. Mozgawa (w:) J. Szwaja (red.), Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2016, wyd. 4.
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Kategoria czynu

4.3.5. ORGANIZOWANIE SYSTEMU SPRZEDAŻY LAWINOWEJ –
PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 24a u.z.n.k.

Opis czynu

Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej lub kierowanie takim systemem.

Komentarz

Jest to przestępstwo powszechne, formalne, umyślne. Kwestia odpowiedzialności na podstawie art. 24a
u.z.n.k. nastręcza wielu wątpliwości interpretacyjnych, ponieważ co do zasady przyjmuje się, że odpowiedzialność karna wystąpi, jeżeli mamy do czynienia z deliktem prawa cywilnego. Jednak art. 17c u.z.n.k.
mówi tylko o organizowaniu systemu sprzedaży lawinowej, zaś art. 24a u.z.n,k, rozszerza tę odpowiedzialność na podmiot, który tym system kieruje. Takie rozszerzenie odpowiedzialności wynikało zaś z rzeczywistych przykładów tego typu zachowań na rynku. Kierowanie polega na faktycznym panowaniu
nad realizacją przez sprawców czynu zabronionego. Osobami odpowiedzialnymi są zatem organizator
i kierujący systemem sprzedaży lawinowej.
Art. 17c ust. 2 u.z.n.k. stanowi, że organizacja sprzedaży lawinowej nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać
rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług;
2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu
za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.

Sankcja

Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli przestępstwo to zostało popełnione w celu osiągnięcia zysku, to obok kary pozbawienia wolności można orzec grzywnę (art. 33 § 2 k.k.) Z uwagi na fakt,
że w analizowanym przepisie ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą
lat 8, na podstawie art. 37a k.k. można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności,
o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd (art. 34 § 1a pkt 4 k.k.).

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kategoria czynu

4.3.6. FAŁSZYWE OZNACZENIE LUB BRAK OZNACZENIA
TOWARÓW I USŁUG – WYKROCZENIE

Podstawa prawna

art. 25 ust. 1 u.z.n.k.

Opis czynu

Oznaczanie lub wbrew obowiązkowi nieoznaczanie towarów albo usług, wprowadzanie klientów w błąd
co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nieinformowanie o ryzyku,
jakie wiąże się z korzystaniem z nich i narażanie w ten sposób klientów na szkodę.

Komentarz

Ten typ, to wykroczenie skutkowe, którego efektem jest narażenie na konkretne niebezpieczeństwo chociażby jednego klienta. Jest to wykroczenie powszechne, możliwe do popełnienia umyślnie i nieumyślnie
Szkoda, na którą wskazuje przepis, może być materialna lub niematerialna.

Sankcja

Kara aresztu lub grzywny.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego lub podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 1 – krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.
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Kategoria czynu

4.3.7. CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAKRESIE
REKLAMY LUB SPRZEDAŻY

Podstawa prawna

Art. 25 ust. 2 u.z.n.k.

Opis czynu

Dopuszczanie się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaży, o której mowa
w art. 17a.

Komentarz

Odnosi się do art. 16 i 17a u.z.n.k., jest wykroczeniem formalnym, powszechnym, umyślnym i nieumyślnym.

Sankcja

Kara aresztu lub grzywny.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego lub podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 1 – krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

Kategoria czynu

4.3.8. ROZPOWSZECHNIANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI
O PRZEDSIĘBIORSTWIE – WYKROCZENIE

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 u.z.n.k.

Opis czynu

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie,
w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych
usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu
szkodzenia przedsiębiorcy.

Komentarz

Jest to wykroczenie powszechne, formalne, możliwe do popełnienia jedynie z zamiarem bezpośrednim
kierunkowym, czyli w celu szkodzenia. Znamię rozpowszechnienia polega na czynieniu wiadomości ogólnie dostępnej, umożliwienie zapoznania się z nią większej i nieoznaczonej z góry liczbie osób. Poprzez
wprowadzające w błąd wiadomości, trzeba rozumieć takie, które, chociaż są prawdziwe, to sposób w jaki
się je przedstawia, może wywołać u odbiorcy mylne wrażenie (np. prezentowanie fragmentu dokumentacji bez kontekstu).

Sankcja

Kara aresztu lub grzywny.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kategoria czynu

4.3.9. ROZPOWSZECHNIANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI
O PRZEDSIĘBIORSTWIE – WYKROCZENIE

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 u.z.n.k.

Opis czynu

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych
towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej
przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim.

Komentarz

To wykroczenie indywidualne, gdzie chodzi o osoby, dla których przedsiębiorstwo stanowiące przedmiot
rozpowszechnianych wiadomości jest „swoje”. Sprawcą tego wykroczenia może być zatem nie tylko jego właściciel, udziałowiec czy osoby nim kierujące, ale każdy, kogo z tym przedsiębiorstwem łączą interesy lub innego typu powiązania, formalne, możliwe do popełnienie jedynie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym.

Sankcja

Kara aresztu lub grzywny.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Kategoria czynu

4.3.10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEUDZIELENIE RZECZNIKOWI
KONSUMENTÓW INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
LUB NIEUSTOSUNKOWANIE SIĘ DO JEGO UWAG I OPINII

Podstawa prawna

Art. 114 u.o.k.k.

Opis czynu

Naruszenie obowiązku udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika.

Komentarz

Przepis art. 42 ust. 4 u.o.k.k. przewiduje, że przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów,
w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Typ czynu
przewidziany w art. 114 u.o.k.k. jest wykroczeniem formalnym, może być popełniony umyślnie lub nieumyślnie. Naruszenie obowiązku przewidzianego w art. 42 ust. 4 u.o.k.k. dotyczy sytuacji jego niewykonania i wykonania nierzetelnego Do powstania odpowiedzialności po stronie przedsiębiorcy konieczne jest
faktyczne doręczenie pisma rzecznika. Przepis jest nieprecyzyjny w zakresie tego, czy odpowiedzialności
podlega osoba, która udzieliła wyjaśnień/ustosunkowała się do uwag po upływie terminu wyznaczonego
przez rzecznika, ale przed wszczęciem postępowania.

Sankcja

Grzywna od 2000 do 5000 zł.

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek rzecznika praw konsumentów lub prokuratora.

Kategoria czynu

4.3.11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AGRESYWNĄ PRAKTYKĘ
RYNKOWĄ – WYKROCZENIE

Podstawa prawna

Art. 15 u.p.n.p.r.58

Opis czynu

Stosowanie agresywnej praktyki rynkowej.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
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Komentarz

Agresywne praktyki rynkowe, których stosowanie jest uznane za wykroczenie w art. 15 u.p.n.p.r., zostały
wymienione w art. 8 i 9 u.p.n.p.r.
Art. 8.
1. Praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób
ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej
umowy, której inaczej by nie podjął.
2. Za niedopuszczalny nacisk uważa się każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta,
w szczególności użycie lub groźbę użycia przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie
ograniczający zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy.
3. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa jest agresywna, należy uwzględnić wszystkie jej cechy i okoliczności
wprowadzenia produktu na rynek, a w szczególności:
1) czas, miejsce, rodzaj lub uciążliwość danej praktyki;
2) celowe wykorzystanie przez przedsiębiorcę przymusowego położenia konsumenta lub innych okoliczności na tyle poważnych, że ograniczają one zdolność konsumenta do podjęcia świadomej decyzji
dotyczącej umowy;
3) uciążliwe lub niewspółmierne bariery pozaumowne, które przedsiębiorca wykorzystuje, aby przeszkodzić konsumentowi w wykonaniu jego praw umownych, w tym prawa do odstąpienia i wypowiedzenia
umowy lub do rezygnacji na rzecz innego produktu lub przedsiębiorcy;
4) groźby podjęcia działania niezgodnego z prawem lub użycie obraźliwych sformułowań bądź sposobów zachowania.
Art. 9.
Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne praktyki
rynkowe:
1) wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy bez zawarcia
umowy;
2) składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta, nawet jeżeli nie przebywa on tam z zamiarem
stałego pobytu, ignorując prośbę konsumenta o jego opuszczenie lub zaprzestanie takich wizyt, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
przepisy;
3) uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
przepisy;
4) żądanie od konsumenta zgłaszającego roszczenie, w związku z umową ubezpieczenia, przedstawienia dokumentów, których w sposób racjonalny nie można uznać za istotne dla ustalenia zasadności
roszczenia, lub nieudzielanie odpowiedzi na stosowną korespondencję, w celu nakłonienia konsumenta
do odstąpienia od zamiaru wykonania jego praw wynikających z umowy ubezpieczenia;
5) umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów
lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych produktów;
6) żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta;
7) informowanie konsumenta o tym, że jeżeli nie nabędzie produktu, przedsiębiorcy może grozić utrata
pracy lub środków do życia;
8) wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu określonej czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w rzeczywistości nagroda lub inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści uzależnione jest
od wpłacenia przez konsumenta określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych kosztów.

Sankcja

Grzywna od 20 zł do 5000 zł

Tryb ścigania

Zgodnie z art. 17 ściganie sprawcy wykroczenia następuje na żądanie pokrzywdzonego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów,
powiatowego rzecznika konsumentów.
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Kategoria czynu

4.3.12. ZARZĄDZANIE MIENIEM GROMADZONYM W RAMACH
GRUPY Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW W CELU
FINANSOWANIA ZAKUPU PRODUKTU W SYSTEMIE
KONSORCYJNYM – PRZESTĘPSTWO

Podstawa prawna

Art. 16 u.p.n.p.r.

Opis czynu

Stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu produktu w systemie konsorcyjnym,
a także stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na organizowaniu grupy konsumentów.
Dopuszczanie się powyższych czynów, działając w imieniu lub w interesie przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą określoną w art. 10 ust. 1 lub 2, tj. prowadzenia działalności w systemie konsorcyjnym lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie
konsorcyjnym.

Komentarz

Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka, sprawca czynu podlega surowszej sankcji (art. 10 ust. 3).

Sankcja

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (ust. 1 i 2) lub kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8 (ust. 3).

Tryb ścigania

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego,
krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym jest ochrona praw konsumentów, powiatowego rzecznika praw konsumentów.
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5. CZY POTRZEBNA JEST SILNIEJSZA OCHRONA
KONSUMENTÓW W KONTEKŚCIE NEW DEAL?
Polityka ochrony konsumentów jest jedną z najważniejszych wśród polityk prowadzonych przez Unię Europejską. Wyznacza kierunek także dla innych polityk. Można więc potwierdzić tezę, że ochrona praw konsumentów w Europie jest obecnie najsilniejsza na świecie. UE na bieżąco podejmuje starania w celu weryfikacji
standardów przestrzegania praw konsumentów. Co więcej, stale monitoruje, czy skonstruowane instrumenty
są efektywnie wykorzystywane i nadal kompatybilne ze zmieniającą się rzeczywistością, trendami, sposobami
kontaktowania się i porozumiewania. Obserwowane są również ewolucje relacji międzyludzkich, większe
oczekiwania konsumentów co do jakości produktów i usług, a także nowych form prowadzonej działalności
gospodarczej. Era cyfrowej rewolucji jest głównym motorem zmian społecznych i rynkowych, co w szczególności modyfikuje relacje w modelu B2C.
Biorąc pod uwagę liczne czynniki, Komisja Europejska proponuje ustanowienie wspomnianego już Nowego Ładu dla konsumentów.
Wiele z instrumentów, które gwarantują pozycję i ochronę konsumentów jest już dostępnych, ale wymaga jeszcze ulepszenia możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów, skuteczniejszego ich egzekwowania, w szczególności poprzez pogłębianie współpracy organów publicznych.
Komisja Europejska proponuje jednak, aby dotychczasowe mechanizmy wzmacniać poprzez:
• wykorzystanie pełnego potencjału nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu zapewnienia rekompensat dla konsumentów w przypadku wystąpienia szkody zbiorowej;
• wzmocnienia istniejących narzędzi dla konsumentów – alternatywnych metod rozwiązywania sporów
i ich internetowego rozstrzygania59.

59

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia
11 kwietnia 2018 r., Bruksela, COM(2018) 183 final.
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6. SŁOWNIK POJĘĆ
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).
MŚP – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
651/2014 r.: „do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw „MŚP” należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR”.
Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako MŚP uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa ustalanych
na podstawie danych finansowych (dane o rocznej wielkości obrotu oraz rocznej sumy bilansowej) oraz
o liczbie zatrudnionego personelu. Analiza postanowień art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014
pozwala na wyodrębnienie trzech kategorii przedsiębiorców posiadających status MŚP:
1)	
mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro (art. 2 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014);
2)	
małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro (art. 2 ust. 2 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014);
3)	
średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
(cyt. wyżej art. 2 ust. 1 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014).
Status przedsiębiorcy jako MŚP ustala się na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych:
1)	wyłącznie tego przedsiębiorstwa – w sytuacji, w której przedsiębiorstwo to jest przedsiębiorstwem
samodzielnym (art. 6 ust. 1 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014);
2)	tego przedsiębiorstwa oraz innych przedsiębiorstw – w sytuacji, w której przedsiębiorstwo to pozostaje w pewnych związkach z innymi przedsiębiorstwami (art. 6 ust. 2 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014).
Przepisy Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 wyróżniają dwie kategorie przedsiębiorstw posiadających związki z przedsiębiorstwem, którego status jako MŚP jest weryfikowany: przedsiębiorstwa
powiązane oraz przedsiębiorstwa partnerskie. W zależności od kategorii związku pomiędzy przedsiębiorstwami, dla potrzeb ustalenia statusu MŚP do danych przedsiębiorstwa doliczeniu podlegają:
a)	pełne dane dot. liczby personelu, wysokości obrotu lub sumy bilansowej – w przypadku przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio powiązanych (art. 6 ust. 2 akapit 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014);
b)	częściowe dane dot. liczby personelu, wysokości obrotu lub sumy bilansowej, proporcjonalnie
do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu – w przypadku przedsiębiorstw partnerskich będących bezpośrednio przedsiębiorstwem wyższego lub niższego szczebla w stosunku
do danego przedsiębiorstwa.
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Dla określenia kategorii powiązań znaczenie ma także określenia stopnia powiązań.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie
ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz (art. 2
pkt 1 u.p.n.p.r.)
Przedsiębiorstwo partnerskie – zdefiniowane w art. 3 ust. 2 akapit 1 Załącznika I do Rozporządzenia
651/2014, oznacza wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa
powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo wyższego szczebla) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa niższego szczebla) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwo powiązane – zdefiniowane w art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014,
oznacza przedsiębiorstwo, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b)	przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c)	przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie
umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d)	przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa
kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym
przedsiębiorstwie.
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7. AKTY PRAWNE
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
z późn. zm.)
Jest najwyższym aktem prawnym w Polsce. Chroni w szczególny sposób obrót gospodarczy (art. 20),
w tym konkurencję oraz konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi
ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (art. 76).
Ograniczenia wolności gospodarczej są możliwe jedynie w ściśle przewidzianych okolicznościach –
na podstawie ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22).

Porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.; Dz.U.1995.98.483
TUE – Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 roku z Maastricht (Dz.U.2004.90.864/30 z dnia 2004.04.30)
TFUE – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 1 maja 2004 roku (Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 2004.04.30)
TUE i TFUE to najważniejsze akty prawne obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej, regulacje ramy
prawne jej istnienia i funkcjonowania, w szczególności zasad projektowania i prowadzenia polityk,
uchwalania przepisów praw i ich wykonywania.

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.1025)
Kodeks cywilny reguluje podstawowe zasady praw i obowiązków stosunków cywilnych pomiędzy
różnymi podmiotami, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, a także w szczególności zasady
zawierania i wykonywania umów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, sami przedsiębiorcami,
ale także pomiędzy samymi konsumentami.

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360)
Kodeks normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz
w innych sprawach szczególnych, w tym z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, czy spraw przed
Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

p.u.s.p. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.2018.2107)
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u.b.ż.ż. – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.2018.1541)
Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
15, t. 6, s. 463). Ustanawia także zasady w zakresie zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, a także wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.

u.j.h.a.r.s. – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j.
Dz.U.2017.2212)
u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683)
Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza
lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia
od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184
ze zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jest jedną z ważniejszych regulacji dotyczących kwestii regulowania rynku i prowadzeniu nadzoru nad jego funkcjonowaniem. Reguluje warunki rozwoju
i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Przepisy tej ustawy dotyczą zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu
niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień
lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa
określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, przede wszystkim Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683)
Ustawa o prawach konsumentów określa zgodnie z jej art. 1 obowiązki przedsiębiorcy zawierającego
umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia
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od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

u.p.n.p.r. – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.
Dz.U.2017.2070)
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym określa nieuczciwe praktyki rynkowe
w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym.

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018, poz. 419)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu
i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.
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8. SPIS UŻYWANYCH SKRÓTÓW
B2B (business to business) – skrót oznaczający transakcje dokonywane pomiędzy dwoma lub więcej przedsiębiorcami
B2C (business to consumer) – skrót oznaczający relacje występujące pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami
indywidualnymi
C2C – (consumer to consumer) – skrót oznaczający relacje zachodzące pomiędzy różnymi konsumentami
lub grupami konsumentów
Dz.U. – dziennik ustaw
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwo
Post. – postanowienie
s. – strona
SOKiK – sąd ochrony konkurencji i konsumentów
sygn. – sygnatura
UE – Unia Europejska
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
t.j. – tekst jednolity
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Wyr. – wyrok
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10. O AUTORACH

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego.
Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw
prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy
dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Praktykę adwokacką łączy
z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego,
prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest
wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników
specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji. Autor publikacji z zakresu
prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego.

dr Joanna Uchańska
Prawnik IP & Life Science, radca prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, koordynator Life Science &
Healthcare Department.
Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym własności intelektualnej dla różnych
branż, w tym biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, beauty, spożywczej, ochrony środowiska.
Podczas swojej praktyki prowadzi także biznesowe doradztwo prawne dla dużych klientów polskich i zagranicznych, zajmując się prawem autorskim, prawem konkurencji, prawem reklamy, nowych technologii i IT.
Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Wykładowca Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych. Ukończyła prawo
na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca: Ochrona bioróżnorodności a ochrona
patentowe) oraz obroniła pracę doktorską dotyczącą jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa
patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple. Prelegentka licznych konferencji,
szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowca
studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz z zakresu prawa medycznego
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na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tematyce prawa własności przemysłowej,
prawa reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego
oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

dr Katarzyna Wiese, LL.M
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ruprecht – Karls Universität
Heidelberg. Laureatka konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę
magisterską. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (2013). Doświadczenie zawodowe
zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli (2015).
Jest członkiem Praktyki Własności Intelektualnej i Konkurencji. W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami
z zakresu znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, w szczególności na gruncie reklamy. Obsługuje
klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej. Jest współautorką opinii prawnych dot. najlepiej rozpoznawalnych na polskim rynku znaków towarowych.
W zakresie jej specjalizacji leży nadto publiczne prawo konkurencji, w szczególności sprawy dotyczące porozumień ograniczających konkurencję. Doradza w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających
w przedsiębiorstwach, programu łagodzenia kar oraz procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej.
Biegła znajomość zarówno języka angielskiego, jak i niemieckiego, w tym prawniczego, umożliwia jej
obsługę klientów zagranicznych Kancelarii. Jej umiejętności językowe potwierdzają certyfikaty Cambridge
CAE, TOEFL oraz DSH-3.
Jest autorką publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego. Doktor nauk
prawnych – doktorat pt. „Odpowiedzialność antymonopolowa pełnomocnika kartelu” obroniła w 2018 roku
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia z ochrony konkurencji dla studentów WPiA UJ. Z Kancelarią
współpracuje od 2013 r.

Mateusz Mroczek
W kancelarii uczestniczy w pracach praktyk prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego oraz prawa
konkurencji i ochrony konsumentów, w ramach których doradza znaczącym polskim i międzynarodowym
klientom. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, regulacjach sektorowych, doradztwie korporacyjnym
oraz prawie cywilnym. Jego zainteresowania prawnicze obejmują również szeroko pojęte prawo administracyjne materialne i proceduralne.
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014), studiów podyplomowych z zakresu
mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Uniwersytet Jagielloński, 2016) oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe (Akademia Obrony Narodowej, 2015). Był stypendystą
programu Erasmus na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.
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Ukończył również studia z europejskiego prawa ochrony konkurencji na King’s College w Londynie (2018).
Jest ponadto autorem publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanej krakowskiej kancelarii, w której zajmował
się zagadnieniami związanymi z prawem antymonopolowym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz
regulacjami sektorowymi (m.in. prawem energetycznym). Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe.
Jest współpracownikiem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W ramach kooperacji z wieloma organizacjami społecznymi i obywatelskimi zrealizował kilkadziesiąt projektów edukacyjnych, charytatywnych
i społecznych (m.in. obywatelski monitoring sądownictwa). Jest absolwentem XXII edycji Szkoły Liderów
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy działa na rynku od 25 lat. Powstała z kancelarii adwokackiej
założonej w 1993 roku przez adwokat prof. dr hab. Elżbietę Traple. W 1999 roku wspólnikiem został adwokat
Xawery Konarski, a następnie adwokat dr hab. Paweł Podrecki. W 2006 roku zostało otwarte biuro w Warszawie. Dziś zespół kancelarii to zespół liczący ponad 50 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci,
radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Zespół został utworzony z dużą dbałością o dobór kadry pod względem umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, znajomości języków obcych, a także doświadczenia zawodowego
zdobytego podczas staży zagranicznych. Kancelaria stale świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym
przedsiębiorcom z wielu sektorów gospodarki, a także podmiotom publicznym. Pełni również funkcję stałego
eksperta dla licznych organizacji gospodarczych i branżowych, a także stowarzyszeń zrzeszających twórców.
Prawnicy Kancelarii wykonują pracę w dwóch biurach: w Krakowie i Warszawie. Zapewniają obsługę prawną
w językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.
Na rynku usług prawniczych Kancelaria cieszy się ustaloną renomą firmy potrafiącej sprostać wysokim
wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Potwierdzeniem tego są wysokie miejsca Kancelarii w krajowych
i międzynarodowych rankingach firm prawniczych.
• Rzeczpospolita – od 2005 r. wicelider, a od 2010 r. lider w kategorii „własność intelektualna i przemysłowa
oraz prawo autorskie”
• Rzeczpospolita – w latach 2008–2014 i 2016 wicelider, w 2015 r. lider, a w roku 2017 rekomendacja –
w kategorii TMT
• Chambers Europe 2018 – Band 1 in TMT practice, Band 2 in Intellectual Property practice
• Chambers Global 2018 – Band 2 in Intellectual Property
• Legal 500 EMEA – Intellectual Property – Tier 2, TMT – Tier 2, Competition/Antitrust – Tier 2
• The World’s Leading Trademark Professionals 2018 – Silver Band
• Ranking kancelarii regulacyjnych Polityki Insight 2017 – dane osobowe – grupa 1, telekomunikacja –
grupa 1, konkurencja – grupa 3
• IP LawExperts Poland 201
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r.
do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przez 18 lat działalności Agencja wypracowała wiele form wsparcia, które obejmują finansowanie przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, działalność edukacyjną i informacyjną oraz działania na rzecz budowy kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.
Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym PARP na przestrzeni lat stała się prekursorką w tworzeniu wielu nowych obszarów wsparcia i opracowywaniu zróżnicowanych sposobów udzielania pomocy
(finansowanie, edukacja, promocja). Stymulowaniu przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności
polskich przedsiębiorców służą nowe instrumenty perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014–2020.
PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych współfinasowanych ze środków europejskich: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.
Aktywność PARP koncentruje się na pięciu obszarach:
• rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, przez wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych,
• innowacyjności przedsiębiorstw, przez inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności przedsiębiorstw w tym obszarze,
• ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, przez wsparcie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki,
• współpracy wśród przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, a więc wsparciu budowania powiązań między
nimi,
• tworzenia przyjaznej i innowacyjnej administracji, przez pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa oraz rozwijanie i promowanie takich rozwiązań w sektorze publicznym.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
telefon: 22 432 80 80
e-mail: biuro@parp.gov.pl
Informatorium PARP
telefon: 0 801 332 202
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Sieć Enterprise Europe Network funkcjonuje od 1 stycznia
2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na
rzecz Konkurencji i Innowacji (CIP), a w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 funkcjonuje w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz Horyzont 2020.
Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich
potencjał i zdolności innowacyjne oraz wesprzeć w pozyskaniu nowych partnerów biznesowych. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom
Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych
i średnich przedsiębiorstw.

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 państw, 600 organizacji, 3000 ekspertów.
Powiązanie międzynarodowego doświadczenia ze znajomością lokalnych rynków. 30 ośrodków w Polsce, co najmniej 1
w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP.
Wsparcie w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej
pomocy, dostępowi do finansowania i nowym partnerom
biznesowym.
Zasada „zawsze właściwych drzwi”, która w praktyce oznacza
nieodsyłanie przedsiębiorcy bez udzielenia mu niezbędnych
informacji.

Na całym świecie działa około 600 ośrodków Enterprise Europe Network oferujących bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców w postaci kompleksowych usług informacyjnych,
szkoleń i doradztwa z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za
granicą, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, udziału w programach ramowych UE itd.

2

Ośrodki Enterprise Europe Network są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy,
takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju
regionalnego czy centra wspierania przedsiębiorczości. Źródłem finansowania działalności ośrodków Sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
www.een.org.pl
e-mail: een@parp.gov.pl
tel. + 48 22 432 71 02
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