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Wstęp
Gospodarka cyfrowa rozwija się w dynamicznym tempie. Aktualnie polski e-commerce szacowany jest na
40 mld złotych, do 2020 wielkość ma się wręcz podwoić i wynieść 70 mld złotych. W sieci sprzedają giganci,
ale także niszowe sklepy, a nawet blogerzy. W 2018 roku ponad 50% polskich internautów kupowało online
- to około 15 mln osób. Rosnąca liczba internautów, wprowadzenie zakazu handlu tradycyjnego w niedziele,
omnichannel, zaawansowany programmatic, sztuczna inteligencja rozszerzona rzeczywistość to główne
czynniki, które będą wpływały na tak dynamiczny rozwój rynku. Każdy właściciel sklepu internetowego,
niezależnie od tego, jaki asortyment sprzedaje, musi być przygotowany do obsługi zwrotów i reklamacji. W
niektórych branżach takie sytuacje będą zdarzać się częściej, w innych rzadziej, jednak nie da się ich
zupełnie wyeliminować.
W sklepie internetowym, prędzej czy później nadejdzie moment, gdy klient dokona reklamacji lub po prostu
zrezygnuje z zakupu inaczej mówiąc: odstąpi od umowy kupna-sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że
reklamacja to nie katastrofa. Według raportu Mobile Institute Customer Listening - 67% badanych
konsumentów deklaruje, że właściwa reakcja marki na ich reklamację sprawi, że pozostaną oni jej klientami,
a nawet zwiększą zakupy. Co 5. badany podzieli się też pozytywną opinią o marce i informacją, w jaki
sposób rozwiązała jego problem. Sprawne rozpatrywanie reklamacji jest uznawane za dobre praktyki
sklepu internetowego. W związku z tym eksperci legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej dla sklepów
internetowych przygotowali Poradnik e-Izba reklamacje i zwroty.
Korzystając z okazji dziękuję autorom poradnika:

Michał Żmijewski,

adwokat Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Magdalena Golonka,

radca prawny,
kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Robert Sowiński,

Marta Mikołajczyk,

radca prawny,
wspólnik w kancelarii Porębski i Wspólnicy Sp.k.

Rafał Stępniewski,

RADCA PRAWNY / PARTNER,
Prezes Zarządu Rzetelna Grupa
Sowiński i Partnerzy Kancelaria
Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego sp. p.

Zapraszam również do aktywności Izby Gospodarki Elektronicznej:
http://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/11/Izba-Gospodarki-Elektronicznej_plany-2019_FIN.pdf
Deklaracja członkowska: http://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/zostan-czlonkiem-e-izby/

Życze udanej edukacji.
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej
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Zwroty
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ INTERNET (TZW. PRAWO ZWROTU)
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom, czyli
osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Nie jest wymagane wskazywanie jakichkolwiek przyczyn
mających uzasadniać odstąpienie i nie mają one znaczenia dla skuteczności oświadczenia.
Jak liczyć termin?
Dla umów obejmujących dostarczenie rzeczy, termin liczymy od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta – czyli od daty odbioru przesyłki, a nie od daty zawarcia umowy czy też jej przekazania
przez sprzedawcę przewoźnikowi. Dla umów dotyczących usług lub treści cyfrowych, termin liczy się od
dnia zawarcia umowy.
Dla zachowania terminu wystarczy samo wysłanie oświadczenia przed jego upływem; nie musi ono
zatem dotrzeć do sprzedawcy w terminie 14 dni.
Formy oświadczenia o odstąpieniu
Forma, w której można złożyć oświadczenie o odstąpieniu jest dowolna. Konsumentowi nie można
narzucić formy złożenia oświadczenia. Może zatem ono być złożone na piśmie, elektronicznie, a nawet
ustnie.
Skutki odstąpienia od umowy
Po odstąpieniu umowę traktuje się, jakby nie była ona zawarta- strony wzajemnie zwracają swoje
świadczenia, czyli towar i uiszczoną cenę.
Płatności konsumenta muszą być zwrócone przez przedsiębiorcę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorcy przysługuje jednak prawo do
wstrzymania płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
Konsumentowi są również zwracane koszty przesyłki. Jeżeli jednak konsument wybrał inny sposób
dostarczenia towaru niż najtańszy z oferowanych sposobów przez przedsiębiorcę, wówczas
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu tego dodatkowego kosztu i może ograniczyć się
wyłącznie do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości najtańszego z oferowanych przez siebie sposobów
dostawy towaru.
Konsument musi we własnym zakresie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli musi na własny
koszt odesłać towar do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może zdecydować się ponieść ten koszt we
własnym zakresie, np. zapewniając odbiór przesyłki przez współpracującą firmę kurierską zgodnie z
polityką sklepu.
Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował odbioru rzeczy we własnym zakresie, zwrot rzeczy do
przedsiębiorcy musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dla zachowania terminu
wystarczy odesłać rzecz przed jego upływem.
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Zwroty
Korzystanie z rzeczy przed odstąpieniem od umowy
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzystał z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia zanim
konsument zostanie związany umową. Informacja musi być przekazana w sposób jasny, zrozumiały i
Brak realizacji ww. obowiązku wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W przypadku braku
informacji, konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy, a nie 14 dni. Dodatkowo,
konsument nie pouczony o możliwości odstąpienia od umowy nie podnosi odpowiedzialności za
zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z rzeczy.
Wyłączenia stosowania prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:
1

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy;

2

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

3

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

4

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

5

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

6

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7

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

8

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

9

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;

11

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

12

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
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Reklamacje
Reklamacje – odstąpienie z powodu wady rzeczy sprzedanej
Sprzedawca ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi, czyli za wady
rzeczy ruchomej. Wśród uprawnień kupującego wynikających z rękojmi mieści się prawo
odstąpienia od umowy.
W ramach niniejszej informacji nie zostaną omówione: pozostałe poza odstąpieniem
uprawnienia kupującego, rękojmia w stosunkach B2B i rękojmia za wady prawne.
Odstąpienie od umowy wynikające z rękojmi przysługuje w przypadku wady fizycznej rzeczy.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Najczęściej przejawia
się w braku właściwości, które rzecz sprzedana powinna mieć zgodnie z jej przeznaczeniem
lub zapewnieniem sprzedawcy. Ma też miejsce w przypadku, w którym rzecz została
kupującemu wydana w stanie niezupełnym, niekompletnym.
Rękojmia nie obejmuje przypadków, kiedy przed zakupem kupujący został poinformowany
o istnieniu wady.
Okres rękojmi to czas, w którym powinna ujawnić się wada uprawniająca do odstąpienia od
umowy. Wynosi on 2 lata od wydania rzeczy. Może zostać skrócony do maksymalnie 1 roku,
ale tylko w odniesieniu do rzeczy używanych. Samo oświadczenie o odstąpieniu może
zostać złożone w okresie 1 roku od dnia ujawnienia się wady, przy czym okres ten nie może
upłynąć wcześniej niż 2-letni okres rękojmi.
Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest nieistotna. Można wtedy realizować
wyłącznie inne uprawnienia z rękojmi. „Istotność” wady należy rozpatrywać w konkretnych
okolicznościach, w odniesieniu do konkretnej rzeczy i jej przeznaczenia. Sytuacje
niejednoznaczne mogą nastręczać zainteresowanym poważnych trudności interpretacyjnych.
Wydaje się, że sądy będą stosowały szeroką, pro-konsumencką definicję „wady istotnej”.
Kupujący może odstąpić od umowy od razu po ujawnieniu wady rzeczy, nie ma obowiązku
realizowania wcześniej innych uprawnień.
Sprzedawca może jednak przeciwstawić się odstąpieniu, jeżeli niezwłocznie wymieni rzecz
wadliwą na nową albo naprawi wadę. Może to jednak zrobić tylko raz, bo ujawnienie kolejnej
lub ponownej wady uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy bez tego ograniczenia.
Odstąpienie może zostać zrealizowane w dowolnej formie, np. pisemnej albo mailowo.
Kupujący, który odstępuje od umowy, ma obowiązek dostarczyć rzecz do sprzedawcy, ale
odbywa się to na koszt sprzedawcy. Sprzedawca na obowiązek przyjąć rzecz zwracaną
przez kupującego.
Od odstąpienia wynikającego z rękojmi trzeba odróżnić odstąpienie na podstawie ustawy
o prawach konsumenta. Różnica polega na przyczynie odstąpienia – ustawa o prawach
konsumenta pozwala odstąpić od umowy bez żadnego powodu, natomiast odstąpienie
z powodu rękojmi musi być uzasadnione wadą rzeczy.
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Reklamacja z tytułu gwarancji
W zakresie praw i obowiązków sprzedawca zawsze odpowiada za wady towaru tytułem rękojmi. Jeśli
zaś chodzi o gwarancję - jej przyznanie, bądź nie, należy do arbitralnej decyzji gwaranta i to
niezależnie od tego, czy kupującym jest konsument, czy też przedsiębiorca. W praktyce gwarantem
najczęściej jest producent, czy też dystrybutor, rzadziej - sprzedawca. Udzielenie gwarancji następuje
przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
kupującego.
Kto określa podstawę prawną reklamacji?
Bardzo istotny z punktu widzenia sprzedawców jest fakt, że to klient decyduje o tym czy składa
reklamację z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji. Określa to art. 579 § 1 i 2 kodeksu cywilnego:
„Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji. (…) Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi”).
Co w przypadku gdy podstawa prawna nie jest określona?
Częstym niedopatrzeniem ze strony klientów jest złożenie reklamacji bez określenia podstawy prawnej
tj. czy składa ją z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji. W takim przypadku w interesie sprzedawcy
leży jednoznaczne ustalenie z klientem z jakich uprawnień chce skorzystać. Gdyby bowiem okazało
się, że klient będący konsumentem korzystał z uprawnień z tytułu rękojmi, a sprzedawca przesłał
wadliwy towar do gwaranta, nie udzielając w terminie 14 dni kalendarzowych odpowiedzi na
reklamację (co istotne - we własnym imieniu) – wówczas uznaje się reklamację za uzasadnioną.
W praktyce jeżeli klient kieruje roszczenie reklamacyjne do Sprzedawcy, a nie do podmiotu
udzielającego gwarancję (np. producenta), korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi.
Jak spełnić obowiązki informacyjne w zakresie gwarancji
Sprzedawca jeszcze na etapie przed złożeniem zamówienia ma obowiązek poinformować konsumenta
o istnieniu i treści gwarancji, i to niezależnie od tego, czy umowa zawierana jest na odległość, czy też
stacjonarnie. Jeśli chodzi o sprzedaż poprzez kanał on-line, w praktyce w Regulaminie sklepu
internetowego należałoby poinformować konsumentów o tym, że na określone towary została udzielona
gwarancja, zaś na stronie internetowej, zamieścić jej treść. Szczegółowa informacja o gwarancji może
znaleźć się w karcie towaru lub na dedykowanej podstronie odnoszącej się np. do określonych kategorii
i producentów towarów. Zamieszczanie odnośników do stron producentów nie jest zalecane ponieważ
sprzedawca nie ma kontroli nad tym, czy adres do konkretnych informacji nie ulegnie zmianie oraz czy
będzie w ogóle dostępny.
Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnień z gwarancji, w szczególności:
a)
nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej;
b)
czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej;
c)
uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
d)
stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzedawca jest ponadto zobowiązany do wydania kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną
dokumentu gwarancyjnego.
Podsumowując - nawet gdy podmiotem udzielającym gwarancji nie jest sprzedawca, musi on
poinformować konsumentów o jej istnieniu i treści.
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Reklamacja z tytułu gwarancji
Klient składa reklamację z tytułu gwarancji do sprzedawcy
Nierzadko zdarza się, że kupujący, roszczenie reklamacyjne z tytułu gwarancji nie kieruje bezpośrednio
do gwaranta, lecz do sprzedawcy, od którego zakupił towar. Klient sklepu ma do tego pełne prawo.
Mówi o tym art. 580 § 1 Kodeksu Cywilnego. W praktyce, miejscem wskazanym w gwarancji jest
zazwyczaj placówka serwisowa; jeśli zaś chodzi o miejsce, w którym rzecz została wydana przy
udzieleniu gwarancji - w odniesieniu do sprzedaży stacjonarnej, będzie to przeważnie sklep. Z
powyższego wynika, że kupujący może zgłosić reklamację z tytułu gwarancji do sprzedawcy, zaś ten
powinien przekazać ją do gwaranta.
W przypadku sprzedaży on-line miejscem wydania towaru jest np. mieszkanie klienta, więc jeżeli klient
chciałby skorzystać z gwarancji, a nie z rękojmi powinien kierować reklamacje do gwaranta zgodnie z
zapisami postanowień gwarancji.
Wadliwe karty gwarancyjne
Niekiedy zdarza się, że gwarant nie ma poprawnie przygotowanej karty gwarancyjnej. Nie spełnia ona
wymogów prawnych i tym samym może powodować trudności po stronie klienta, co przełożyć się może
na sprzedawcę. Jeżeli karta gwarancyjna nie opisuje sposobu złożenia reklamacji do gwaranta, wówczas
sprzedawca staje się punktem kontaktowym i pośredniczącym pomiędzy klientem, a gwarantem.
Dotyczy to zarówno sprzedaży on-line jak i stacjonarnej.
Kto ponosi koszty?
Kluczową sprawą z punktu widzenia sprzedawcy jest kwestia kosztów zarówno dostarczenia wadliwego
towaru do niego oraz kolejne koszty, które musi ponieść sprzedawca przekazując wadliwy towar do
gwaranta. Przepisy prawa milczą w tym zakresie, jednak posiłkować się można wskazaną powyżej
zasadą, że dostarczenie rzeczy odbywa się na koszt gwaranta. Ponieważ jednak kwestia ewentualnej
dopuszczalności żądania kosztów przez sprzedawcę od gwaranta nie została jednoznacznie
przesądzona, zasadne byłoby w tym zakresie zawarcie z gwarantem (np. producentem) stosownej
umowy, która regulowałaby te kwestie.
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Obowiązki informacyjne na gruncie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów
Jednym z najważniejszych obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzonych Ustawą z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumentów („Ustawa”) jest konieczność zadośćuczynienia obowiązkom
informacyjnym, poprzez dostarczenie konsumentom szeregu szczegółowych informacji dotyczących
transakcji, którą zawierają.
Ustawa przewiduje taki sam, bardzo obszerny (aż 21 pozycji!) katalog niezbędnych do przekazania
informacji, zarówno dla przedsiębiorców zawierających z konsumentami umowy poza lokalem
przedsiębiorstwa jak i zawierających umowy na odległość. Taki sam zestaw wyjaśnień musi zatem
konsumentowi dostarczyć przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, oferujący klientom zakup
swoich produktów telefonicznie lub w wysyłanych newsletterach, czy prowadzących sprzedaż w domach
klientów czy na specjalnie w tym celu zorganizowanych wycieczkach. Wprowadzenie tak
rozbudowanych obowiązków informacyjnych jest motywowane koniecznością zapewnienia
transparentności przedsiębiorcy. Celem jest zrównoważenie deficytu informacyjnego i zapewnienie
równowagi wiedzy stron umowy. To wszystko po to, aby umożliwić konsumentom podjęcie świadomej i
swobodnej decyzji o zawarciu umowy, odpowiadającej ich potrzebom.
Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu
świadczenia (przykładowo – jeżeli oferowanym towarem jest odzież, istotnymi cechami świadczenia
będzie kolor, rozmiar, rodzaj, nazwa własna, rodzaj materiału czy ewentualnie oznaczenie producenta)
oraz sposobu porozumiewanie się z konsumentem (np. drogą elektroniczną, telefonicznie). Należy
również podać swoje dane identyfikujące (firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą
oraz numer, pod została zarejestrowana). Dodatkowo- adres przedsiębiorstwa, adres poczty
elektronicznej, numery telefonu lub faksu ( jeżeli są dostępne). Chodzi o umożliwienie konsumentowi
szybkiej i efektywnej komunikacji z przedsiębiorcą. A jeżeli adres, pod który konsument ma składać swoje
reklamacje, jest inny niż adres przedsiębiorstwa, także trzeba o nim poinformować.
Oprócz udzielenia informacji o sposobie i terminie zapłaty, przedsiębiorca musi poinformować
konsumenta o wszelkich kosztach towarzyszących świadczeniu. Konsument musi mieć świadomość
łącznej ceny lub wynagrodzenia wraz z podatkami. Jeżeli charakter świadczenia nie pozwala podać
takich informacji z góry, należy poinformować o sposobie, w jaki cena czy wynagrodzenie będą
obliczane. Przedsiębiorca musi także podać do wiadomości konsumenta koszty transportu, dostarczenia,
usług pocztowych i innych dodatkowych świadczeń (lub przynajmniej poinformować o obowiązku
uiszczenia takich kosztów, jeżeli nie można ustalić wysokości tych opłat). A jeżeli umowa zostaje zawarta
na czas nieoznaczony lub obejmuje prenumeratę (np. magazynów), przedsiębiorca musi poinformować
o łącznej wysokości płatności za pełen okres rozliczeniowy. Co więcej, jeśli przedsiębiorca wybrał do
zawarcia umowy środek porozumiewania się na odległość (np. telefon), musi poinformować kupującego
o kosztach korzystania z takiego środka, jeśli są wyższe niż zwykle stosowane.
Bardzo istotnym obowiązkiem informacyjnym jest z punktu widzenia przedsiębiorcy (patrz – sankcje
opisane poniżej), jest obowiązek poinformowania o istnieniu prawa do odstąpienia od umowy, o
sposobie i terminie jego wykonania oraz obowiązek przesłania formularza do wykonania prawa
odstąpienia. Można w tym zakresie posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy.
Konsument powinien również dowiedzieć się o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku jego wykonania
oraz obowiązku poniesienia uzasadnionych kosztów zużycia rzeczy. Jeżeli przedmiot umowy determinuje
brak prawa odstąpienia od umowy po stronie konsumenta (np. jest to rzecz wykonana według
specyfikacji konsumenta lub nie można jej zwrócić ze względów higieny czy krótkiego terminu
przydatności do spożycia) – również należy go o tym poinformować.
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Przedsiębiorca musi również poinformować konsumenta o swoim obowiązku dostarczenia rzeczy bez
wad oraz o istnieniu i treści gwarancji i innych usług posprzedażnych oraz o sposobie, w jaki konsument
może je realizować, czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia ( jeśli jest
zawarta na czas nieoznaczony).
W rozumieniu Ustawy nie tylko istotne jest, jakie informacje przekażemy konsumentowi, ale również kiedy
mu je przekażemy i w jakiej formie.
Nawet jeśli wyczerpująco poinformujemy konsumenta o wszystkich wymaganych szczegółach transakcji,
obowiązek informacyjny będzie uważany za nienależycie spełniony, o ile nie zrobimy tego najpóźniej w
chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Nie powinno się zatem praktykować
„dosyłania” takich informacji już po otrzymaniu od konsumenta ceny za zakupiony produkt czy usługę.
Jeżeli zawieramy z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład w jego domu),
informacje musimy mu dostarczyć na papierze lub – jeśli wyrazi na to zgodę – na innym trwałym
nośniku. Trwałym nośnikiem w rozumieniu Ustawy jest np. poczta elektroniczna, pamięć USB, płyta
CD-ROM czy DVD, karta pamięci i dysk twardy komputera.
W przypadku zawierania z konsumentem umowy na odległość, powinniśmy przekazać mu informacje w
sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Zatem w sytuacji,
gdy konsument dokonuje zakupu w naszym sklepie internetowym, najwłaściwsze będzie przesłanie
informacji pocztą elektroniczną. Jednak ponieważ właściwości techniczne danego środka
porozumiewania się na odległość mogą w niektórych wypadkach ograniczać zakres informacji
możliwych do przekazania konsumentowi na etapie przed zawarciem umowy, Ustawa pozwala też na
udzielenie konsumentowi w ten sposób podstawowych informacji – dotyczących głównych cech
świadczenia, przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu jej
trwania oraz sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia (o ile została zawarta na czas nieoznaczony).
Jeżeli podstawowych informacji udzielimy konsumentowi przez telefon, resztę możemy przesłać mailem
– ważne, aby nastąpiło to przed zawarciem umowy.
Wątpliwości pojawiły się w zakresie umieszczania wymaganych informacji w odpowiedniej zakładce na
stronie internetowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) jednoznacznie zaprzeczył,
wskazując, że w przypadku e-sklepów informacje powinny być wyświetlane w odpowiednim momencie
przed złożeniem zamówienia. Nie jest również dopuszczalne przekazywanie informacji dopiero po
żądaniu konsumenta.
Niezależnie jednak od tego, w jakich okolicznościach zostaje zawarta umowa, trzeba dostarczyć
konsumentowi wymaganych informacji w sposób jasny i zrozumiały oraz upewnić się, że są one
utrwalane czytelnie i z użyciem prostego języka. Należy też pamiętać, że wymogi odnoszą się do
różnych aspektów tekstu: jego formy graficznej, rozplanowania przestrzennego, koloru i wielkości
czcionki; aspektów językowych (takich jak długość zdań czy zgodność z przyjętą normą językową).
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Sankcje za niedopełnienie obowiązków informacyjnych mogą przybrać różną formę – w zależności od
tego, jakich informacji nie dostarczymy (lub dostarczymy, ale w sposób niezgodny z wymogami Ustawy).
Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o dodatkowych opłatach czy innych kosztach lub o
konieczności ponoszenia kosztów w przypadku zwrotu rzeczy – konsument nie ma obowiązku ich
ponosić. Jeśli konsumenta nie poinformowano właściwie o prawie odstąpienia od umowy, termin na
dokonanie odstąpienia ulegnie automatycznemu wydłużeniu – i to aż o rok od upływu terminu
podstawowego, który wynosi 14 dni. Co więcej, brak poinformowania o prawie odstąpienia skutkuje
również tym, że przedsiębiorca będzie ponosił koszty zmniejszenia wartości rzeczy związane z
korzystaniem z niej przez konsumenta przed odstąpieniem od umowy, mimo że zgodnie z zasadą
ogólną – to właśnie konsument ma obowiązek je ponieść. Ma to stanowić dodatkową dolegliwość
motywującą przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta, że może odstąpić od zawartej umowy. Dla
przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe, szczególnie istotna może być informacja, że przycisk
służący zainteresowanemu do dokonania zakupu powinien być oznaczony „kupuję z obowiązkiem
zapłaty” lub przynajmniej „kup teraz”, „zapłać teraz”, „potwierdź zakup”. Niewłaściwe oznaczenie
takiego przycisku będzie postrzegane jako niespełnienie obowiązku poinformowania konsumenta, że
zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny, a w konsekwencji – umowa nie będzie zawarta
nawet po kliknięciu takiego przycisku. Zdaniem UOKiK, niewłaściwe oznaczenia to m.in. „zarejestruj”,
„potwierdź” lub „zamów teraz”. Warto również pamiętać, że Ustawa przewiduje nieważność każdego
postanowienia umownego, które oznaczałoby mniej ochrony dla konsumenta niż gwarantuje Ustawa. W
miejsce takich nieważnych postanowień stosuje się przepisy Ustawy.
Sankcje dla przedsiębiorcy wynikają nie tylko z omawianej Ustawy. Za niewypełnienie obowiązków
informacyjnych Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny. Ponadto, dotkliwe sankcje przewiduje
również Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - jeżeli praktyka
przedsiębiorcy zostanie uznana za naruszającą ich zbiorowe interesy konsumenckie, Prezes UOKiK może
nałożyć na takiego przedsiębiorcę, karę pieniężną w wysokości nawet 10% obrotu osiągniętego w roku
obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nawet jeżeli przedsiębiorca dopuścił się naruszenia
nieumyślnie. Co więcej, od grudnia 2018 r. Prezes UOKiK może również nałożyć karę pieniężną w
wysokości nawet 2 000 000 zł na osobę zarządzającą przedsiębiorcą (!).
Tytułem zakończenia należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest jedynie umożliwienie
konsumentowi zapoznanie się z informacjami wymaganymi Ustawą. To, czy konsument rzeczywiście
zechce się z nimi zapoznać, nie ma znaczenia dla realizacji obowiązków informacyjnych.
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Pozasadowe rozwiązywanie sporów na przykładzie
mediacjeeizby.pl
Pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - to
alternatywne sposoby polubownego rozwiązywania sporów poza sądem, wykorzystywane między
innymi w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Procedura pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich jest szybsza, tańsza i znacznie mniej sformalizowana niż
postępowanie przed sądem.
Z myślą o pomocy Klientom sklepów internetowych oraz przedsiębiorcom z branży e-commerce
(zrzeszonym w Izbie Gospodarki Elektronicznej), w rozwiązywaniu potencjalnych sporów E-Izba
stworzyła platformę internetową mediacjeeizby.pl. Jeżeli konsument zareklamował towar lub usługę
zakupione przez Internet w sklepie zrzeszonym w e-Izbie, a sklep internetowy nie uznał tej reklamacji,
może skorzystać z nowego rozwiązania jakim jest platforma do rozwiązywania sporów. Spory
rozwiązywane są online - nie jest wymagana obecność uczestników sporu.
W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i profesjonalni Mediatorzy e-Izby. Ich rola zależy od
metody rozwiązywania sporu wybranej przez skarżącego się Konsumenta. Mediatorzy mogą:
1.

pomóc w zbliżeniu stanowisk (przeprowadzić mediację), lub

2.

zaproponować rozwiązanie (koncyliacja)

Aby wszcząć postępowanie w ramach platformy mediacjeeizby.pl. należy wypełnić i przesłać za
pośrednictwem naszej platformy lub pocztą elektroniczną lub tradycyjną Formularz Skargi dostępny
on-line na platformie mediacjeeizby.pl. Po wypełnieniu formularza skargi skarżący się na sklep
konsument jest zobowiązany uiścić symboliczną opłatę 20 zł.
Szczegółowa procedura postępowania i opis pozasądowego rozwiązywanie sporów znajdują się na
stronie internetowej platformy: https://mediacjeeizby.pl.
Od 2016 roku istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między
konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami (np. sklepami internetowymi) mającymi siedzibę
w UE, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (ang. Online Dispute Resolution) Unii Europejskiej.
Platforma ODR EU umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z transgranicznych internetowych
umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług w krajach Unii Europejskiej.
Platforma europejska ODR znajduje się pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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