
PORADNIK
KONSUMENTA

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych 

od Miasta Opole



Szanowny Czytelniku!

Jeżeli wciąż zastanawiasz się jakie prawa przysługują Ci, kiedy

Twoje zakupy budzą rozczarowanie, bądź co należy zrobić, kiedy

towar jest niezgodny z opisem, ten Poradnik jest właśnie dla

Ciebie! 

Znajdziesz w nim absolutnie wszystko, co umożliwi Ci beztroskie

zakupy zarówno stacjonarne, jak i te online!

Rozpoczynając od wyjaśnienia pojęć, podstawy prawnej, aż po

cenne rady i wskazówki czego się wystrzegać i na co uważać w tym,

jakby to określił George Ritzer "Magicznym Świecie Konsumpcji". 

 Jestem Pełen nadziei, że znajomość Twoich praw i obowiązków

pozwoli Ci stać się w pełni świadomym konsumentem.

Aplikant Radcowski 

Mikołaj Mucha

TYTUŁEM 
WSTĘPU 
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W PORADNIKU
ZNAJDZIESZ:



Konsument 

Zgodnie z brzmieniem art. 22 [1] Kodeksu

Cywilnego:

"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną

dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową."

Przedsiębiorca 

Legalną definicję przedsiębiorcy, analogicznie

do pojęcia konsumenta odnajdziemy w art. 43

Kodeksie Cywilnym, gdzie znajdziemy

informację o tym, że:

"Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba

prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa

w art. 33 [1} § 1, prowadząca we własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową."

PODSTAWOWE POJĘCIA 
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Konsument w literaturze prawniczej występuje jako osoba słabsza w relacji

z przedsiębiorcą. Nierówność konsumenta i przedsiębiorcy przejawia się   w

wielu aspektach. Możemy wyróżnić między innymi różnice finansowe,

organizacyjne czy na przykład zakres informacji posiadanych przez

przedsiębiorcę. Słabsza pozycja konsumenta w relacji z przedsiębiorcą

zagwarantowała słabszej stronie szereg dodatkowych działań, które mogą

chronić go przed silniejszym przedsiębiorcą.

W związku z powyższym należy pamiętać, ze konsument może domagać

się ochrony swoich interesów wobec konsumenta nie tylko na podstawie

przepisów Kodeksu Cywilnego. Konsument może również bronić swoich

interesów przeciwko przedsiębiorcy na podstawie przepisów Ustawy z dnia

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czy przepisów Ustawy z dnia       

 16 lutego 2007 r. 

 

Interesy konsumenta współcześnie chroni także prawo unijne oraz takie

dyrektywy jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25

października 2011 roku. 

Wszystkie wprowadzone akty normatywne mają na celu wyrównanie

pozycji konsumenta i dążą do równej jego pozycji na rynku. 

 

Relacja  Konsument- Przedsiębiorca
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umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa,

umowy zawierane na odległość.

Umowy zawierane w sposób tradycyjny - to umowy zawierane przy obecności obu

stron w lokalu prowadzonej działalności.

Przykład: Codzienne zakupy w sklepie spożywczym.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - to umowy zawierane przy

jednoczesnej obecności stron, ale poza lokalem prowadzenia przedsiębiorstwa.

Przykład: Zakup zestawu noży na pokazie produktów gastronomicznych.

Umowy zawierane na odległość - to umowy zawierane za pomocą zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej obecności stron                  

 z wykorzystaniem co najmniej jednego środka komunikacji na odległość.

Przykład: zakupy robione poprzez stronę internetową. 

umowy zawierane w sposób tradycyjny,

Dokonanie zakupu może zostać zawarte poprzez: 
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Dokonanie  zakupu 

Krok Pierwszy  



Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia

na kupującego prawa własności i wydania rzeczy oraz zobowiązanie się kupującego

do zapłaty ceny i odbioru przedmiotu sprzedaży. 

Obowiązki stron  
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sprzedający kupujący 

Dochodzi ona do skutku dopiero wówczas, kiedy strony uzgodnią przedmiot              

 oraz cenę, co jest elementem przedmiotowo istotnym sprzedaży.



 Obowiązki sprzedawcy:

 - przeniesienie na kupującego prawa własności rzeczy, 

 - fizyczne przekazane kupującemu rzeczy, 

 - współdziałanie z kupującym.

Prawa sprzedawcy: 

 - prawo do uzyskania wynagrodzenia za sprzedaną rzecz.

.

Obowiązki kupującego: 

- zapłaty uzgodnionej przez strony ceny za rzecz,

- odbiór zakupionej rzeczy, 

- współdziałanie ze sprzedającym.

 

Prawa sprzedawcy: 

- prawo do domagania się wydania rzeczy, jeżeli

sprzedawca otrzymał za tą rzecz zapłatę.

Obowiązki stron
podsumowanie  
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sprzedający 

kupujący 

Sposób wydania i odebrania rzeczy - art. 545 §1 Kodeksu Cywilnego wskazuje na

dodatkowe obowiązki sprzedawcy poprzez zapewnienie opakowania i zabezpieczenia

oraz odpowiedniego sposobu przewozy przedmiotu sprzedaży. Co oczywiście dotyczy

również udzielenia stosownych informacji, wydania odpowiednich dokumentów

i instrukcji, jeśli są one związane z rzeczą, lub niezbędnych do prawidłowego

korzystania z rzeczy.



Zakres informacji, jakich sprzedawca musi udzielić przed  zawarciem umowy

jeżeli kupujący jest konsumentem - został wskazany w art. 546 (1) Kodeksu

Cywilnego. Do takich informacji należą:

- jasne, zrozumiałe komunikaty przekazane w języku polskim dotyczące pełnego

korzystania z rzeczy sprzedanej, a w szczególności określenie: 

- producenta, 

- importera, 

- informacje dotyczące energochłonności produktu,

- czy informacje o dopuszczalności do obrotu na terenie Rzeczpospolitej. 

Co istotnie w zależności od sposobu opakowania rzeczy informacje powyższe

powinny znajdować się na rzeczy sprzedane, bądź być z nią trwale powiązane. 

Uwaga! Na  życzenie konsumenta sprzedający ma obowiązek wyjaśnić

znaczenie treści umowy. Dodatkowo powinien zapewnić w miejscu sprzedaży

warunki do wyboru rzeczy jej przetestowania i sprawdzenia funkcjonalności.

Obowiązany jest również wydać wszystkie elementy wyposażenia rzeczy oraz

instrukcje jej obsługi i konserwacji, sporządzone w języku polskim! 

Ponadto, sprzedającego zgodnie z art. 547 kodeksu cywilnego, co do zasady

obciążają koszty wydania przedmiotu sprzedaży (jeżeli nie zostały one ustalone     

 w umowie bądź w odrębnych rozporządzeniach) w tym również koszty zmierzenia,

zważenia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz, koszty przesyłki.   

Jeżeli rzecz ma zostać przesłana poza ustalone miejsce spełnienia świadczenia

koszty wysyłki ponosi kupujący. Co do reszty kosztów nie ujętych wyżej  strony

powinny ponieść je po połowie.

Obowiązek informacyjny
sprzedającego:  
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Reklamacja

z języka łacińskiego oznacza - sprzeciw, wołanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją dwie możliwości

             na skorzystanie z uprawnienia reklamowania zakupionej rzeczy.

Reklamacja?   

Z tytułu Rękojmi  

 za wady 

Z tytułu Gwarancji 

10



Zakupiona rzecz jest
wadliwa ?  
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RĘKOJMIA ZA WADY 

W takiej sytuacji sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego za wady

fizyczne i wady prawne rzeczy.

Jednakże sprzedawca może być zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,

jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Wyłączenie lub

ograniczenie tejże odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli

sprzedawca  zataił podstępnie wadę przed kupującym. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyn tkwiącej w tejże rzeczy    

 w tej samej chwili. 
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rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć rzecz tego rodzaju                

 ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub

przeznaczenia;

rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił

kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej

przeznaczenia;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

WADA FIZYCZNA

Inaczej niezgodność rzeczy sprzedanej z zawartą umową. W szczególności

mówimy o takiej niezgodności, jeżeli:

Jak już wcześniej było wskazane, możemy wyróżnić zarówno wadę fizyczną            

 jak i wadę prawną rzeczy. Poniżej znajduje się rozróżnienie pomiędzy nimi oparte na

przepisach Kodeksu Cywilnego.

WADA? 

rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, albo;

jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli;

ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji,        

 lub orzeczenia właściwego organu.

WADA PRAWNA 

Wada prawna natomiast występuje, gdy:
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Możemy złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo;

oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę jako kupujący mamy do dyspozycji dwie

możliwości:

Obie te formy może ubiec sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla kupującego wymieniając rzecz wadliwą na wolną od wad albo

usuwając wadę. Warto podkreślić dodatkowo, iż ograniczenie to nie ma

zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę

lub w przypadku, kiedy nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy lub

usunięcia wady.

Co równie istotne, jeżeli kupującym jest KONSUMENT może zamiast

zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na

wolną od wad albo tez analogicznie zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. 

Możliwości te są niemożliwe jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w

sposób, który wybierzemy jako kupujący jest niemożliwe albo wymagałoby

nadmiernych kosztów w odniesieniu do sposobu, który zaproponuje nam

sprzedawca.

Uwaga! Jako konsument nie możemy odstąpić od umowy z tytułu rękojmi,

jeżeli wada jest nieistotna. Co oznacza, że fakt wystąpienia tejże wady nie

wpływa znacząco na jakość użytkowania rzeczy i nie wpływa na jej

funkcjonalność. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi 
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Demontaż i ponowne zamontowanie

Co dzieje się w sytuacji kiedy rzecz wadliwa została już zamontowana? Otóż zgodnie

z przepisami kodeksu cywilnego jeżeli rzecz obarczona wadą została zamontowana

jako kupujący możemy żądać od sprzedawcy demontażu  i dodatkowo ponownego

zamontowania po wymianie rzeczy na wolną od wad lub po usunięciu wady. 

W razie nie dopełnienia obowiązku przysługuję nam jako kupującym możliwość

wykonania tej czynności na koszt sprzedającego. Podobnie jak w przypadkach

opisanych powyżej również w tej sytuacji sprzedawca może odmówić wykonania

demontażu i ponownego zamontowania jeżeli  koszty wykonania tych czynności

przewyższają cenę sprzedanej rzeczy.

Co równie istotne jeżeli występujemy jako kupujący będąc jednocześnie

konsumentem (zgodnie z definicją patrz str. 2), wówczas możemy żądać od

sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednak musimy pokryć koszty

przewyższające cenę sprzedanej rzeczy. Jeżeli ta opcja nam nie odpowiada możemy

również żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego

montażu, do wysokości oczywiście ceny rzeczy nam sprzedanej.

Dostarczenie rzeczy wadliwej 

Będąc kupującym, wykonującym swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jesteśmy

jednocześnie zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w

umowie. Dochodzi do tego oczywiście na koszt sprzedającego. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi 
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Obowiązek przyjęcia rzeczy 

Równie ważne w rozważaniach o uprawnieniach z tytułu rękojmi jest fakt, iż

sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas, kupujących rzecz wadliwą w przypadku

kiedy zdecydujemy się na wymianę rzeczy wadliwej lub odstąpienie od umowy.

Kiedy nasze żądanie jest uznane?

Uwaga!

Jeżeli będąc konsumentem zażądamy wymiany naszej zakupionej rzeczy bądź usunięcia

jej wady, bądź też jeżeli złożymy stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny z

uwzględnieniem ceny kwoty o którą chcemy ceną pomniejszyć i sprzedawca nie

ustosunkował się do powyższych działań w ciągu 14 dni, wówczas uznaje się, że uznał

nasze żądanie za uzasadnione.
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Uprawnienia z tytułu rękojmi 



Uprawnienia z tytułu rękojmi 
                                   terminy

Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu

rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, bądź

jeżeli chodzi o wady nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wydania

kupującemu.

Jeżeli jesteśmy konsumentem, a przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana

ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy w tym zakresie może zostać

ograniczona nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

Natomiast roszczenie o usunięcie wady lub wymianę naszej wadliwej rzeczy

sprzedanej nam jako wolną od wad  przedawnia się z upływem roku od dnia

stwierdzenia takowej wady. 

W powyżej przedstawionych terminach możemy jako kupujący złożyć

oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady

rzeczy sprzedanej. 

W przypadku dochodzenia jednego z uprawnień z tytułu rękojmi przed sądem

bądź też sądem polubownym termin do wykonania innych przysługujących nam

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu.

Jak długo sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi?

Uwaga! 

Jeżeli kupującym jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może             

 się zakończyć przed upływem 2 lat i analogicznie do wyżej wskazanej sytuacji

przed upływem 5 lat jeśli chodzi o nieruchomości. 

16



Uprawnienia z tytułu rękojmi 
                                  w praktyce            

Jak w praktyce wygląda złożenie reklamacji z tytułu rękojmi? 

Forma w jakiej zostanie złożona reklamacja przez nas jako konsumentów może być

dowolna. Warto jednak pamiętać, iż dla celów dowodowych najlepiej będzie jeżeli

zrobimy to na piśmie.  

W piśmie takim powinniśmy opisać zauważoną wadę i przedstawić wynikające z tego

tytułu żądania.

Uwaga!  

Żeby skutecznie dokonać reklamacji, nie jest konieczne okazanie paragonu. Posiadanie

tego dokumentu znacznie ułatwia proces, jednak kategoryczne jego wymaganie przez

sprzedawcę jest ewidentnym ograniczeniem praw konsumenta. Paragon można zastąpić

na przykład potwierdzeniem transakcji płatniczej z danym sprzedawcą, jeżeli

dokonaliśmy zakupu za pomocą karty kredytowej, bądź zeznania świadków.  
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Uprawnienia z tytułu rękojmi       
         Przykładowe formularze
         reklamacyjne 

Informacja o ogólnych

warunkach reklamacji *
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Miejsce na twoje dane 

Opis przedmiotu

reklamacji i 

opis zaistniałej

wady 

Tytuł i data 

Miejsce na

wskazanie Twojego

żądania i podpis 

Przykłady formularzy reklamacyjnych pochodzą ze strony:www.avpartner.pl *   



Uprawnienia z tytułu rękojmi       
         Przykładowe formularze
         reklamacyjne 
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Decyzja i podpis

sprzedawcy 

Przykłady formularzy reklamacyjnych pochodzą ze strony:www.avpartner.pl *   

Informacja o

ogólnych

warunkach

reklamacji 



Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego,

które określa obowiązki gwaranta (udzielający gwarancji) i uprawnienia

kupującego, na wypadek, gdyby rzecz przez nas kupiona nie miała właściwości

widniejących w takowym oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarant ma obowiązek sformułować oświadczenie w formie jasnej i zrozumiałej,

a gdy rodzaj informacji na to pozwala w powszechnie zrozumiałej formie

graficznej. 

Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać informację niezbędne do

wykonania uprawnień z tytułu gwarancji. W szczególności powinny się tam

znaleźć: nazwa i adres  udzielającego gwarancji lub jego przedstawiciela,

uprawnienia przysługujące nam w razie stwierdzenia wady, jak również czas

trwania i terytorialny zasięg ochrony oraz co istotne stwierdzenie, iż gwarancja

nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - art. 577 (1) §2 Kodeku

Cywilnego.

Będąc uprawnionymi do skorzystania z gwarancji, możemy żądać wydania

dokumentu gwarancyjnego, co oznacza oświadczenie gwarancyjne utrwalone      

 na piśmie lub innym nośniku trwałym.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn

tkwiących w sprzedanej rzeczy ( art. 578 Kodeksu Cywilnego).

Gwarancja jest obok rękojmi za wady drugą możliwością reklamowania zakupionej

przez nas rzeczy.

 

Gwarancja   
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Która z opcji będzie korzystniejsza ? 

Zastanawiając się, z której formy reklamacji skorzystać, należy na samym początku

wskazać, iż wykonanie przez uprawnienia z tytułu gwarancji nie ma wpływu             

 na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

Związek pomiędzy jednym a drugim uprawnieniem jest natomiast taki,

że w przypadku wykonywania przez nas uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu od momentu

poinformowania sprzedawcy o wadzie. Natomiast jeżeli gwarant odmówi nam

udzielenia gwarancji, wówczas zawieszony termin biegnie dalej. 

Ze względu na bardziej precyzyjne uregulowanie przepisami prawa przez

ustawodawcę uprawnień z tytułu rękojmi, wydaje się korzystniejsze dla konsumenta

skorzystanie z tego rodzaju reklamacji. 

Wybór rękojmi daje nam większą pewność uprawnień i szybsze wyegzekwowanie

naszych roszczeń od przedsiębiorcy. Dodatkowo w przypadku gwarancji to gwarant

określa nasze uprawnienia zawierając ich treść w oświadczeniu gwarancyjnym.   

Konsument jako słabsza strona w relacji konsument - przedsiębiorca (patrz str.5),

regulację dotyczące rękojmi również spełniają cel ochronny. Natomiast w przypadku

gwarancji to od gwaranta jest uzależniony nasz zakres uprawnień. 

Z gwarancji warto jest skorzystać, kiedy minie nam termin na uprawnienia z tytułu

rękojmi ( co oznacza, że okres gwarancji musi być dłuższy niż 2 lata, patrz str.15).
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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;

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;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

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;

Z punktu widzenia szybko rozwijającej się sprzedaży online, jeżeli jako kupujący

zawrze umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma także

możliwość odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14

dni! 

Inaczej to prawo do namysłu. Co oznacza przyznanie konsumentowi

możliwości do zapoznania się z produktem i przemyślenia racjonalności

zakupu. 

Artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta zakłada cały szereg możliwości,

kiedy nie możemy odstąpić od umowy i są to umowy:

Odstąpienie od umowy i
prawo do namysłu 
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Odstąpienie od umowy i prawo
do namysłu - w praktyce

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie.

Podobnie jednak jak w przypadku omawianego już formularza reklamacyjnego

z tytułu rękojmi, lepiej zrobić to na piśmie. Można uczynić to samodzielnie bądź

skorzystać z gotowego formularza, który z łatwością znajdziesz na stronie

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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Co w sytuacji kiedy nie można spotkać się ze sprzedawcą "twarzą

w twarz"?

Na koniec krótki schemat podsumowujący wszystkie rozważania              

 o postępowaniu w przypadku umów zawieranych na odległość.

E-zakupy                   E-zwroty 

Zakupy online 1.

2. Rozczarowanie 

3.Napisz oświadczenie 5.Odeślij towar! Masz 14 dni!

6.Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni!
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4.Wyślij! Masz 14 dni!



Bezpiecznych Zakupów! 
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