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Izba Gospodarki Elektronicznej 
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Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Stanowisko uzupełniające 
Izby Gospodarki Elektronicznej

do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach
konsumenta oraz niektórych innych ustaw

numer z wykazu UC86

Szanowni Państwo,
w związku  z  trwającymi  pracami  legislacyjnymi  nad  projektem ustawy  o  zmianie
ustawy  o  prawach  konsumenta  oraz  niektórych  innych  ustaw,  zwanego  dalej
„Projektem”,  implementującego  dyrektywę  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.  zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE
w odniesieniu  do  lepszego  egzekwowania  i  unowocześnienia  unijnych  przepisów
dotyczących  ochrony  konsumenta,  zwaną  dalej  „Dyrektywą”,  Izba  Gospodarki
Elektronicznej,  zwana  dalej  „e-Izbą”,  w  nawiązaniu  do  swojego  wcześniejszego
stanowiska, chce zaakcentować bardzo istotny problem dotyczący rozszerzenia w
Projekcie  (względem Dyrektywy)  zakresu  zastosowania  obowiązku  prezentowania
tzw. wcześniejszej ceny.

I. Rekomendacja e-Izby:
Zmieniane na podstawie art. 4 pkt 2 Projektu, przepisy art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178)
powinny być stosowane nie „w każdym przypadku obniżenia ceny”, lecz wskazywać
na obowiązek poinformowania o wcześniejszej  cenie w rozumieniu Dyrektywy  „w
każdym ogłoszeniu o obniżce ceny”.

II. Uzasadnienie:
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Zgodnie z art.  2 pkt 1) Dyrektywy do dyrektywy 98/6/WE wprowadzony został
przepis art.  6a.  Na podstawie jego ustępu 1 informacja o  wcześniejszej  cenie,  a
zatem  najniższej  cenie  stosowanej  przez  podmiot  gospodarczy  w  okresie  nie
krótszym  niż  30  dni  przed  zastosowaniem  obniżki,  musi  się  pojawić  w  każdym
ogłoszeniu o obniżce ceny. Nie chodzi zatem o sytuacje, gdy cena jest obniżana,
lecz jedynie o te przypadki, w których jest to ogłaszane konsumentom. Tylko w takim
przypadku okoliczność ta wpływa bezpośrednio na ich decyzje zakupowe. Przepis
nie  obejmuje  więc  przypadków,  gdy  przedsiębiorca  obniża  cenę,  lecz  w  żaden
sposób  nie  pokazuje  tego  konsumentowi.  W  tym  przypadku  bowiem,  sposób
prezentacji  ceny  nie  różni  się  od  standardowego  informowania  o  cenie  i
przedsiębiorca  nie  tworzy  u  konsumenta  poczucia  okazji,  co  wpływałoby na jego
decyzję zakupową.

Dyrektywa ma w powyższym zakresie chronić konsumentów przed wpływaniem
na  ich  decyzje  zakupowe  poprzez  tworzenie  wrażenia  okazyjności  zakupu.  Stąd
punktem odniesienia dla wszelkich ogłoszeń o obniżce ceny ma być wcześniejsza
cena w rozumieniu Dyrektywy. Ma to przeciwdziałać przedstawianiu jako promocji
fikcyjnych obniżek cen, które następowały po ich stopniowym podnoszeniu. Potrzeba
takiej  ochrony  nie  występuje  jednak,  gdy  przedsiębiorca  obniża  cenę,  lecz  nie
ogłasza tego faktu, tylko prezentuje obniżoną cenę jako standardową cenę towaru.

Trzeba  podkreślić,  że  również  Komisja  Europejska  w  swoich  wytycznych
dotyczących wykładni art. 6a dyrektywy 98/6/WE1 zwraca uwagę, że nie dotyczy on
w żaden sposób wahań cen i  obniżeń cen,  które nie  wiążą się z ogłoszeniem o
obniżce  ceny.  Słusznie  zwraca  uwagę  Komisja  Europejska,  że  art.  6a  jest
nakierowany na uregulowanie ogłoszeń o obniżkach cen.

Stąd zaproponowane w art. 4 pkt 2 Projektu brzmienie art. 4 ust. 2-4 ustawy z
dnia  9  maja  2014  r.  o  informowaniu  o  cenach  towarów  i  usług  powinno  być
zmienione, gdyż aktualnie nie jest zgodne z Dyrektywą i nie realizuje jej celu.

Na tym stanowisko zakończono.

Z wyrazami szacunku,

Patrycja Staniszewska
Prezes Zarządu
Izby Gospodarki Elektronicznej

1 Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania art. 6a dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, Dz.Urz. UE C 
526/130 z dnia 29.12.2021 r., s. 3.
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Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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