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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Akty prawne

dyrektywa 85/577 – dyrektywa 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie
ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawiera‐
nych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz.Urz. WE L 372
z 31.12.1985, s. 31) – nieobowiązująca

dyrektywa 97/7 – dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przy‐
padku umów zawieranych na odległość (Dz.Urz. WE L 144
z 4.06.2004, s. 19) – nieobowiązująca

dyrektywa 2002/65 – dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumen‐
tom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dy‐
rektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE
i 98/27/WE (Dz.Urz. UE L 271 z 9.10.2002, s. 16, ze zm.)

dyrektywa 2005/29 – dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk hand‐
lowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsu‐
mentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrekty‐
wę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE,
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozpo‐
rządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlo‐
wych”) (Dz.Urz. UE L 149 z 11.06.2005, s. 22)

dyrektywa 2011/83 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów,
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchyla‐
jąca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 304
z 22.11.2011, s. 64)
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Wykaz skrótów

dyrektywa 2013/36 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia
instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostro‐
żnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami in‐
westycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchy‐
lająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz.
UE L 176 z 27.06.2013, s. 338)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo‐
wych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)

p.p.m. – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzyna‐
rodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1792)

p.r. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1796)

pr. pras. – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.
Nr 5, poz. 24 ze zm.)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.)

p.u. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

rozp. 1182/71 – rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) Nr 1182/71 z dnia
3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do
okresów, dat i terminów (Dz.Urz. UE L 124 z 8.06.1971, s. 1)

rozp. Rzym I – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa wła‐
ściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L
177 z 4.07.2008, s. 6, ze zm.)

u.d.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)
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Wykaz skrótów

u.d.u. – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze‐
niowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844)

u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.)

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.)

u.i.c. – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach to‐
warów i usług (Dz.U. poz. 915 ze zm.)

u.j.p. – ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst
jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.)

u.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.)

u.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi‐
nansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.)

u.o.k.h. – ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kre‐
dycie hipotecznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 786)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon‐
sumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229)

u.o.n.p.k. – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzą‐
dzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1225) – nieobowiązująca

u.o.p.n. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 555 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj‐
nym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze
zm.)

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
poz. 827 ze zm.)

u.p.n.p.r. – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieucz‐
ciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.
poz. 3 ze zm.)

u.p.r.s.k. – ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwią‐
zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823)

u.r.r. – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finanso‐
wym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 892 ze zm.)
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Wykaz skrótów

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go‐
spodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

u.s.m. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka‐
niowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

u.s.u. – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na tery‐
torium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.
poz. 893)

u.s.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)

u.u.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1572)

u.u.t. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.)

u.t. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230,
poz. 1370)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)

2. Organy promulgacyjne

Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. EU – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3. Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór do‐

datkowy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej‐

skiej

4. Czasopisma

EPS – Europejski Przegląd Sądowy
iKAR – internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
MPB – Monitor Prawa Bankowego
MoP – Monitor Prawniczy
PA – Prawo Asekuracyjne
PB – Prawo Bankowe
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Wykaz skrótów

PME – Prawo Mediów Elektronicznych
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
SP – Studia Prawnicze
SPP – Studia Prawa Prywatnego
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
WU – Wiadomości Ubezpieczeniowe

5. Nazwy organów

NBP – Narodowy Bank Polski
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SR – Sąd Rejonowy
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

6. Inne

LEX – System Informacji Prawnej LEX

Uwaga: przepisy powołane w opracowaniu bez bliższego oznaczenia są przepisami usta‐
wy o prawach konsumenta.
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USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta1

(Dz. U. poz. 827; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1854; z 2016 r. poz. 615, poz. 1823)

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra‐
dy 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 64),
dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych
aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999,
z późn. zm.) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. do‐
tyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady
90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, s. 16, z późn. zm.),
ostatnio zmienionej dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.
(Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, s. 1).
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres ustawy o prawach konsumenta]

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem

przedsiębiorstwa;
3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia

od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług

finansowych.

I. Wprowadzenie

1. Ustawa o prawach konsumenta została uchwalona w związku z koniecznością transpo‐
zycji dyrektywy 2011/83 do prawa polskiego (zob. Uzasadnienie..., s. 1). Por. np. W.J. Ko‐
cot, J.M. Kondek, Nowe..., cz. I, s. 4–7; D. Lubasz, M. Namysłowska (w:) Ustawa...,
red. M. Namysłowska, D. Lubasz, s. 13 i n.; P. Machnikowski, Rozwój..., s. 14 i n.; M. Na‐
mysłowska, Ustawa..., s. 5 i n.; P. Polański (w:) Ustawa..., red. B. Kaczmarek-Templin,
P. Stec, D. Szostek, s. XXXVI i n.; A. Wiewiórowska-Domagalska, O celu..., s. 127 i n.

2. Podstawowym celem dyrektywy 2011/83 jest ujednolicenie rynku wewnętrznego w ra‐
mach Unii Europejskiej przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
Zagadnienia te są zwłaszcza aktualne w przypadku transakcji o charakterze transgra‐
nicznym, których dokonuje się na podstawie umów zawartych na odległość (przede
wszystkim w Internecie). Zob. punkty 5–7 preambuły dyrektywy 2001/83.
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3. Dyrektywa 2011/83 podlega zasadzie harmonizacji maksymalnej (zupełnej). Powinna
zostać transponowana do prawa wewnętrznego bez żadnych zmian: podwyższających
lub obniżających poziom ochrony konsumentów (zob. art. 4 dyrektywy 2011/83).
Wspomniana zasada zmierza do ujednolicenia regulacji obowiązujących na wewnętrz‐
nym rynku Unii Europejskiej. Por. np. A. Kunkiel-Kryńska, Metody..., s. 176 i n.

W dyrektywie 2011/83 – w drodze wyjątku – w nielicznych przypadkach przewidziano
opcje, w których pozostawiono regulację danej kwestii do decyzji prawodawcy krajo‐
wego. Polski ustawodawcy skorzystał z niektórych opcji (zob. np. art. 3 ust. 1 pkt 10
u.p.k. w zw. z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2011/83).

4. Transpozycja dyrektywy 2011/83 w naszym kraju nastręczała pewnych trudności, po‐
nieważ w dyrektywie tej m.in. posłużono się siatką pojęciową odmienną od przyjętej
w polskim prawie cywilnym. W rezultacie tej transpozycji powstały rozbieżności kon‐
strukcyjne, które zakłócają spójność systemu prawa cywilnego w Polsce (zob. tezy 44
i n.).

5. W ustawie o prawach konsumenta dokonano także ponownej transpozycji dyrektywy
2002/65 do prawa polskiego (zob. art. 39–43 u.p.k.). Pierwotnie dyrektywa ta została
implementowana w przepisach art. 16a i n. u.o.n.p.k. (zob. Uzasadnienie..., s. 3).

6. Ponadto w przepisach przejściowych ustawy o prawach konsumenta uporządkowano
i zintegrowano regulacje dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej przy
sprzedaży konsumenckiej. W tym celu odpowiednio znowelizowano przepisy Kodeksu
cywilnego zgodnie z art. 44 u.p.k. (zob. Uzasadnienie..., s. 2–3).

II. Pojęcie konsumenta

7. W systemie prawa wyróżnia się pojęcie konsumenta ze względu na strukturalną nie‐
równość, jaka występuje w jego relacjach z przedsiębiorcą. Pod wieloma względami (fi‐
nansowym, organizacyjnym, informacyjnym itd.) przedsiębiorca dysponuje faktyczną
przewagą nad konsumentem. Dlatego celowe jest wprowadzanie instrumentów norma‐
tywnych, które zmierzają do zmniejszenia tej przewagi, tzn. wyrównania pozycji obu
stron na rynku. Niektóre z tych instrumentów zamieszczono w przepisach ustawy o pra‐
wach konsumenta.

8. System ochrony konsumenta w prawie unijnym oraz polskim prawie cywilnym zakła‐
da – co do zasady – stosowanie modelu konsumenta świadomego, wyedukowanego,
aktywnego i krytycznie analizującego otrzymywane informacje (tzw. konsument oświe‐
cony), choćby in concreto dana osoba nie spełniała tych warunków. W szczególności
stosowanie tego modelu dotyczy przypadków ochrony normatywnej konsumenta w dro‐
dze nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku dostarczenia konsumentowi odpowiednich
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informacji (tzw. ochrona przez informację). Por. np. E. Łętowska, Prawo..., s. 40 i n.;
A. Tischner, Model..., s. 199 i n. Z orzecznictwa zob. np. wyrok SN z dnia 13 czerwca
2012 r., II CSK 515/11, LEX nr 1231312; wyrok SN z dnia 29 listopada 2013 r., I CSK
87/13, LEX nr 1418874; wyrok SA w Łodzi z dnia 30 września 2015 r., I ACa 427/15, LEX
nr 1927571.

Obserwacja rzeczywistości skłania do stwierdzenia, że w Polsce cechy przeciętnego kon‐
sumenta dalece odbiegają od wskazanego modelu. Model ten ma zatem na ogół charakter
kontrfaktyczny w naszym kraju.

9. W przepisach ustawy o prawach konsumenta nie zamieszczono odrębnej definicji kon‐
sumenta. Wykładnia systemowa dowodzi, że na potrzeby stosowania tych przepisów
należy przyjmować definicję przewidzianą w art. 221 k.c. (zob. także Uzasadnienie...,
s. 4).

10. Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsię‐
biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

11. Definicja konsumenta, którą zamieszczono w art. 221 k.c., pozostaje – mimo pewnych
różnic językowych – zgodna z definicją określoną w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/83 oraz
art. 2 lit. d dyrektywy 2002/65.

12. Według art. 221 k.c. konsumentem jest tylko osoba fizyczna. Statusu takiego nie mają
osoby prawne ani inne jednostki organizacyjne (zob. art. 331 § 1 k.c.), choćby nie pro‐
wadziły żadnej działalności gospodarczej i miały słabszą pozycję w stosunku do kon‐
trahenta (np. pod względem posiadanej wiedzy).

Przykłady: Konsumentami nie są m.in.: 1) fundacja, 2) stowarzyszenie, 3) spół-
ka jawna, 4) spółdzielnia, 5) gmina.

13. Osobie fizycznej przysługuje status konsumenta tylko wtedy, gdy dokonuje ona pewnej
czynności prawnej w stosunku do przedsiębiorcy (zob. tezy 24 i n.). Jeżeli druga strona
czynności nie jest przedsiębiorcą, osoby fizycznej nie można traktować jako konsumen‐
ta.

Przykład: Dwie osoby fizyczne zawierają między sobą umowę sprzedaży rze-
czy. Umowa nie jest w ogóle związana z działalnością gospodarczą lub zawo-
dową tych osób. Czynność nie ma charakteru konsumenckiego, więc do umo-
wy nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta.
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Tomasz Czech – doktor nauk prawnych; radca prawny; autor cenionych komentarzy m.in. 
do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy deweloperskiej, ustawy o kredycie konsu-
menckim oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, a także wielu innych publikacji 
z dziedziny prawa cywilnego i bankowego.

Książka zawiera obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta. 
Przedstawiono w niej kompleksową analizę instrumentów ochrony konsumenta z uwzględnie-
niem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Wiele uwagi 
poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na od-
ległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W publikacji omówiono również zmiany wprowa-
dzone ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 
obowiązujące od 10 stycznia 2017 r., które dotyczą m.in. obowiązku przedsiębiorcy udzielenia 
odpowiedzi na reklamację konsumenta.

Istotnym walorem książki są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące 
stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym.

W książce wykorzystano m.in. orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzecz-
ników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować 
konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko 
przedsiębiorcom.
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