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Ustawa o prawach konsumenta

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie rêkojmi i gwarancji

25 grudnia 2014 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu-
menta. Tym samym, uchylone zosta³y ustawy 
o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ 
przez produkt niebezpieczny, a tak¿e o szcze-
gólnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. 
Ustawa o prawach konsumenta dotyczy 
w g³ównej mierze obowi¹zków przedsiêbiorców 
w umowach zawieranych na odleg³oœæ i poza 
lokalem przedsiêbiorstwa. Ponadto, istotnie 
nowelizuje Kodeks cywilny w zakresie 
odpowiedzialnoœci za jakoœæ rzeczy sprzedanej.

Sklepy on-line

Z punktu widzenia przedsiêbiorców prowadz¹cych 
dzia³alnoœæ online istotne znaczenie ma rozszerzenie 
obowi¹zków informacyjnych oraz zmieniony sposób 
przekazywania informacji w umowach zawieranych 
w okolicznoœciach nietypowych: na odleg³oœæ i poza 
lokalem przedsiêbiorstwa, co musi zostaæ dokonane 
w sposób jasny, zrozumia³y i prostym jêzykiem.

Przedsiêbiorca musi uzyskaæ wyraŸn¹ zgodê konsu-
menta na ka¿d¹ dodatkow¹ p³atnoœæ wykraczaj¹c¹ 
poza uzgodnione wynagrodzenie. Ma tak¿e 
obowi¹zek zapewnienia, aby konsument wyraŸnie 
potwierdzi³, ¿e ma œwiadomoœæ sk³adania zamó-
wienia z obowi¹zkiem zap³aty.

Termin na odst¹pienie od umowy przez konsumenta 
zosta³ przy tym wyd³u¿ony do 14 dni, i jednoczeœnie 
ujednolicony w ca³ej Unii Europejskiej. Wzór 
formularza odst¹pienia stanowi za³¹cznik do ustawy. 
Szereg zmian dotyczy tak¿e telesprzeda¿y.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Ustawa o prawach konsumenta - poprzez nowelizacjê 
Kodeksu cywilnego - wprowadza zintegrowan¹ dla 
ca³oœci obrotu regulacjê odpowiedzialnoœci sprzedawcy 
za jakoœæ rzeczy sprzedanej opart¹ na koncepcji wady. 
Tym samym, reklamacje w transakcjach B2B i B2C 
bêd¹ rozpatrywane w ramach jednolitych regu³.
Ponadto, wprowadza do Kodeksu nowy dzia³ 
dotycz¹cy odpowiedzialnoœci regresowej. 

Istotne dla sprzedawców zmiany dotycz¹ce procedur 
reklamacyjnych. Mo¿na wœród nich wskazaæ:

now¹ definicjê wady (rezygnacja z instytucji 
niezgodnoœci towaru z umow¹)
zmiany w zakresie uprawnieñ kupuj¹cego 
- zast¹pienie hierarchii uprawnieñ konsumenta 
mo¿liwoœci¹ wyboru spoœród uprawnieñ do 
obni¿enia ceny, odst¹pienia od umowy, wymiany 
rzeczy oraz naprawy
wyd³u¿enie terminów odpowiedzialnoœci za wady 
rzeczy sprzedanej do 2 lat, a w przypadku wad 
nieruchomoœci – do 5 lat
wyd³u¿enie okresu domniemania istnienia wady 
z 6 miesiêcy do 1 roku od wydania rzeczy.

Okres przejœciowy

Zgodnie z art. 51 Ustawy o prawach konsumenta, 
do umów zawartych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie 
(25 grudnia 2014 r.) stosuje siê przepisy dotychcza-
sowe, co oznacza ¿e dzia³anie dotychczasowych 
przepisów, w tym ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, 
zostaje „rozci¹gniête” poza moment, w którym traci 
ona moc obowi¹zuj¹c¹. Tym samym po wejœciu 
w ¿ycie nowych przepisów nale¿y spodziewaæ siê 
jeszcze przez 2 lata dwóch re¿imów odpowiedzial-
noœci za jakoœæ rzeczy sprzedanej, a w praktyce 
koniecznoœci posiadania przez przedsiêbiorców 
dwóch procedur (regulaminów) sprzeda¿y.
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