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SŁOWO WSTĘPNE

Celem ustawy z 11.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-
niczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) było, jak już sama 
jej nazwa wskazuje, stworzenie bardziej przyjaznych ram prawnych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niestety jednak nie 
wszystkie rozwiązania tej ustawy prowadzą do osiągnięcia tego celu. 
Na jej podstawie bowiem od 1.01.2021 r. do osoby fizycznej zawiera-
jącej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, 
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru 
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywa-
nej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 
przepisów o CEIDG, stosowane będą przepisy dotyczące konsumenta 
zawarte w art. 3851–3853 k.c., art. 566 i n. k.c. oraz w art. 27 i n. u.p.k. 
Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w części 
zawieranych przez nie umów będą zatem objęte ochroną wynikającą 
z niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi w „wariancie kon-
sumenckim” oraz z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wprowadzona zmiana nasuwa wiele wątpliwości natury prawnej. Przede 
wszystkim, nie jest oczywiste, czy w ogóle była potrzebna. Definicja 
konsumenta zawarta w art. 221 k.c. obejmuje bowiem także osobę, która 
dokonuje czynności prawnych w tzw. celu mieszanym, który nie jest 
bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Dodatkowo, sformułowania użyte w nowych przepisach nie są jedno-
znaczne i niekoniecznie są dopasowane do siatki pojęciowej Kodeksu 
cywilnego. Te dwa elementy z pewnością nie ułatwiają stosowania no-
wych przepisów.
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Konsekwencje rozszerzenia ochrony konsumenckiej, we wskazanym 
zakresie, na niektóre umowy zawierane przez przedsiębiorców jedno-
osobowych są daleko idące. Do dotychczasowego podziału podmiotów 
biorących udział w obrocie cywilnoprawnym na przedsiębiorcę i konsu-
menta, dodają kategorię pośrednią w postaci przedsiębiorcy jednooso-
bowego objętego w pewnych umowach częścią ochrony konsumenckiej. 
Powoduje to konieczność ustalania przez przedsiębiorców proponują-
cych zawarcie umowy, z kim mają do czynienia. Do każdej z tych grup 
zastosowanie znajdą inne regulacje prawne. Biorąc pod uwagę zasygna-
lizowane wątpliwości prawne wywoływane przez omawianą w niniejszej 
publikacji nowelizację, nie będzie to zadanie proste. Z ową koniecznością 
rozróżnienia trzech grup klientów ściśle związana jest potrzeba doko-
nania przeglądu wszystkich wzorów umów, procedur reklamacyjnych, 
zasad obsługi klientów, wzorów oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
stosowanych w sklepach internetowych i informacji przekazywanych 
do tej pory jedynie konsumentom w oparciu o ustawę z 30.05.2014 r. 
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Następnie konieczne 
jest wypracowanie nowych wzorców umownych, szablonów informacji 
i procedur stosowanych względem nowej grupy klientów.

Jest to złożone zadanie. Dlatego w niniejszej publikacji duży nacisk został 
położony na przystępne wyjaśnienie, kiedy należy stosować rozszerzenie 
uprawnień konsumenckich na niektórych przedsiębiorców jednoosobo-
wych, a także wyjaśniono regulacje dotyczące niedozwolonych klauzul 
umownych, rękojmi w wariancie konsumenckim oraz odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Osob-
ny rozdział został poświęcony problematyce intertemporalnej, czyli od 
kiedy należy stosować nowe zasady.

Celem książki jest ułatwienie Czytelnikom radzenia sobie z nowymi 
regulacjami.

To opracowanie nigdy nie trafiłoby do Państwa rąk, gdyby nie zaan-
gażowanie wszystkich Autorów. Bardzo im dziękuję za wspólną pracę 
nad tą publikacją w niełatwym, z powodu pandemii COVID-19, czasie.

r.pr. Witold Chomiczewski LL.M.
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 Rozdział 2

OCHRONA CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O KLAUZULACH NIEDOZWOLONYCH

1. Wprowadzenie 

 Na mocy art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej do Kodeksu cywilnego do-
dano art. 3855. Na jego podstawie zawarte w art. 3851–3853 k.c. przepisy 
dotyczące konsumenta stosowane będą również do osoby fizycznej 
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z  jej działalnością go-
spodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Pod tą długą definicją należy rozumieć przedsiębiorców 
jednoosobowych w zakresie części zawieranych przez nich umów1.

Artykuły 3851–3853 k.c. normują ochronę konsumenta przed niedozwo-
lonymi postanowieniami umownymi, które są także zwane klauzulami 
abuzywnymi. Na tę regulację składają się:
● definicja niedozwolonego postanowienia umownego – art.  3851 

k.c.;

1  Zob. szerzej rozdział 2.
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● określenie kryteriów i momentu, które należy uwzględnić, doko-
nując oceny danego postanowienia umowy pod kątem jego zgod-
ności z dobrymi obyczajami – art. 3852 k.c.;

● określenie listy postanowień, które w razie wątpliwości uznaje się 
za niedozwolone – art. 3853 k.c.

Powyższe przepisy są częścią regulacji dotyczącej wzorców umownych, 
choć co trzeba zaznaczyć, obejmują także postanowienia znajdujące się 
poza wzorcem, lecz nieuzgodnione indywidualnie2. Wykształcenie się 
wzorców umownych było konsekwencją rozwoju masowej produkcji 
i wymiany towarów3. Stworzyło to potrzebę szybkiego zawierania umów 
według określonych wcześniej szablonów oraz bez ich negocjowania 
między stronami. W konsekwencji, powstała kategoria umów adhezyj-
nych, czyli takich, przy których decyzja drugiej strony sprowadza się 
praktycznie tylko do tego, czy umowę zawrzeć, czy też nie. Natomiast nie 
występują już negocjacje poszczególnych jej postanowień. Stąd często 
mówi się o „przystąpieniu” do umowy adhezyjnej, co dobrze oddaje 
jej istotę4.

Przykład
Pan Marek – przedsiębiorca prowadzący zakład wulkanizacyjny – chce 
zakupić drukarkę. W  jednym ze sklepów internetowych znalazł odpo-
wiedni dla siebie model w dobrej cenie. W celu zakupu musi założyć kon-
to w tym sklepie, co jest możliwe tylko po akceptacji regulaminu. Nie ma 
możliwości negocjowania treści regulaminu. Decyzja pana Marka ogra-
nicza się do zawarcia albo rezygnacji z zawarcia umowy.

Z taką formą zawierania umów łączy się potrzeba ochrony ich słab-
szej strony. W modelowym ujęciu słabsza pozycja przystępującego do 
umowy adhezyjnej przejawia się na płaszczyźnie wiedzy oraz w sytuacji 
ekonomicznej5. Przedsiębiorca przygotowujący wzorzec umowny ma 

2  J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 2018, uwaga 9 do art. 3851.
3  Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003, s. 113.
4  G. Karaszewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 2019, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, 

uwaga 3 do art. 384.
5  Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003, s. 140.
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bowiem lepsze rozeznanie w zakresie istoty i szczegółowych postano-
wień proponowanej umowy. Dodatkowo, to przedsiębiorca stosujący 
wzorzec ma towar lub usługę, na której zależy klientowi, co przekłada 
się na pewną presję wywieraną na niego, która jest tym większa, im 
mocniejsza jest pozycja rynkowa sprzedawcy lub usługodawcy. W wielu 
przypadkach dochodzi do tego dodatkowy, praktyczny element. Jest 
nim brak warunków lub czasu na dokładne przeanalizowanie treści 
proponowanej umowy. Często wymagałoby to skorzystania z pomo-
cy prawnika, by dobrze zrozumieć sens umowy, a klient nie ma na to 
zwyczajnie czasu lub koszty byłyby nieadekwatne do wartości samej 
umowy. Stąd konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań prawnych, 
które przywrócą równowagę relacji obu stron umowy.

Ważne!
Zadaniem regulacji dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych 
jest przywrócenie równowagi między stronami umowy. Jest ona zaburza-
na w efekcie braku możliwości negocjowania umowy i silniejszej pozycji 
przedsiębiorcy korzystającego ze wzorca umownego.

Dla zapewnienia faktycznego urzeczywistnienia ochrony konsumentów 
przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi jest ona realizo-
wana w ramach kontroli abstrakcyjnej oraz indywidualnej. Kontro-
la abstrakcyjna polega na weryfikacji danego postanowienia wzorca 
umownego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
na podstawie art. 23b i n. u.o.k.k. W jej ramach organ weryfikuje dane 
postanowienie w sposób abstrakcyjny, czyli nie na gruncie konkret-
nej sprawy. Jeżeli zostanie ono uznane za niedozwolone, wydawana 
jest decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolony 
i zakazująca jego wykorzystania. Takie decyzje mają rozszerzoną sku-
teczność, co wynika z art. 23d u.o.k.k. Oznacza to, że obejmują danego 
przedsiębiorcę oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim 
umowę na podstawie danego wzorca umownego.

Kontrola indywidualna natomiast jest realizowana w odniesieniu do 
każdej indywidualnej sprawy i może być prowadzona przez każdy sąd 
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powszechny. Wówczas analizowana jest nie abstrakcyjna sytuacja, lecz 
konkretna z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w art. 3852 k.c.6

Do tej pory omawiana regulacja była stosowana do konsumentów w ro-
zumieniu art. 221 k.c. W odniesieniu do umów zawartych począwszy 
od 1.01.2021 r.7 znajdzie również zastosowanie do pewnej części umów 
zawieranych między przedsiębiorcą a klientem w osobie przedsiębiorcy 
prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą. Przy czym, co 
istotne, obejmie jedynie kontrolę indywidualną. Kontrola abstrakcyjna 
nadal pozostanie zarezerwowana jedynie dla konsumentów.

2. Klauzule niedozwolone – istota 

 Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. konsumenta nie wiążą postanowienia umow-
ne, które nie były z nim indywidualnie uzgodnione i kształtują jego 
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 
naruszając jego interesy. Dodatkowo przepis wyjaśnia, że takimi po-
stanowieniami nie będą te, które określają główne świadczenia stron, 
w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób 
jednoznaczny. Od 1.01.2021 r. postanowienia spełniające wskazane 
warunki nie będą także wiązały przedsiębiorców jednoosobowych, jeżeli 
umowa będzie spełniała kryteria określone w art. 3855 k.c.8

Ważne!
Niedozwolone postanowienie umowne musi spełniać następujące prze-
słanki:
– nie może być uzgodnione indywidualnie,
– musi kształtować prawa i obowiązki konsumenta lub przedsiębiorcy 

jednoosobowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
– musi rażąco naruszać interesy konsumenta lub przedsiębiorcy jedno-

osobowego,

6  Na temat tych kryteriów zob. szerzej rozdział .2.2.
7  W zakresie regulacji intertemporalnej zob. szerzej rozdział 5.
8  Zob. szerzej rozdział 1.
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– nie może być postanowieniem określającym główne świadczenia 
stron, chyba że nie zostało to postanowienie sformułowane w sposób 
jednoznaczny.

Przed omówieniem powyższych przesłanek konieczna jest odpowiedź 
na pytanie, co należy rozumieć przez postanowienie umowne. Czy bę-
dzie nim jedynie cały paragraf, cały ustęp lub punkt umowy? Czy też 
także zdanie lub jego fragment? Przyjmuje się, że przez postanowienie 
należy rozumieć nawet jedno zdanie lub jego część. W tym ostatnim 
przypadku istotne jest jedynie, by po wyeliminowaniu części zdania 
lub postanowienia z umowy jego pozostała część zachowywała sens9.

2.1. Brak indywidualnego uzgodnienia

Niedozwolonym postanowieniem umownym może być jedynie takie, 
które nie zostało uzgodnione indywidualnie. Zgodnie z art. 3851 § 3 k.c. 
tak będą kwalifikowane te postanowienia umowy, na które konsument, 
a od 1.01.2021 r. również indywidualny przedsiębiorca, nie mieli rzeczy-
wistego wpływu. Jak wyjaśnia dalej ustawodawca brak takiego wpływu 
dotyczyć będzie w szczególności postanowień przejętych do umowy 
z wzorca zaproponowanego przez przedsiębiorcę.

Przykład
Przykładowa sp. z  o.o. zajmuje się sprzedażą kafli podłogowych. Pani 
Anna prowadząca zakład kosmetyczny zamawia do niego kafle i podpi-
suje zamówienie, na którego odwrocie znajduje się regulamin sprzedaży. 
Składające się nań postanowienia nie były uzgodnione indywidualnie. 
Pani Anna nie miała żadnego wpływu na ich treść.

Pojawia się wątpliwość, jak rozumieć rzeczywisty wpływ. Czy chodzi 
o przypadki, gdy faktycznie konsument lub indywidualny przedsiębiorca 
objęty ochroną zgodnie z art. 3855 k.c. zaproponował zmiany w umo-
wie lub nowe postanowienia i zmiany te były negocjowane swobodnie, 

9  J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 2018, uwaga 9 do art. 3851.
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czy też o możliwość wpływu, z której ta osoba nie skorzystała. Przy tej 
drugiej interpretacji chodziłoby zatem o te przypadki, gdy możliwość 
istniała, ale konsument lub indywidualny przedsiębiorca nie był jej świa-
domy. Takie podejście zawężałoby ochronę, dlatego należy je odrzucić10 
i kierować się pierwszą interpretacją. Przez rzeczywisty wpływ zatem 
trzeba rozumieć tylko te przypadki, gdy faktycznie doszło do swobod-
nych negocjacji danego postanowienia, były zgłaszane propozycje jego 
zmian i zostały one w części przyjęte lub zgłaszający je wycofał się z tych 
propozycji w zamian za inne korzyści.

Przykład
Pan Marek – przedsiębiorca prowadzący zakład wulkanizacyjny – chce 
wykupić stałą usługę serwisową swojej drukarki. Wykonawca przedkła-
da mu wzorzec umowny. Pan Marek proponuje zmianę w postanowie-
niu odnoszącym się do możliwości odstąpienia od umowy przez wyko-
nawcę, jeżeli Pan Marek opóźni się z zapłatą o 14 dni. Strony negocjują 
tę zmianę, ale Pan Marek wycofuje się ze swojej propozycji, bo w za-
mian Wykonawca zagwarantował realizację zgłoszenia w  1 dzień ro-
boczy, zamiast 3. Z uwagi na to, że Pan Marek miał rzeczywisty wpływ 
na postanowienie o możliwości odstąpienia od umowy – zaakceptował 
jego treść w  zamian za inną korzyść – postanowienie jest indywidu-
alnie uzgodnione i  nie może być niedozwolonym postanowieniem 
umownym.

W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy możliwość indywidualnych 
negocjacji części postanowień oznacza, że każde postanowienie z takiej 
umowy powinno być traktowane jako indywidualnie uzgodnione. Prze-
pis art. 3851 § 3 k.c. wyraźnie odnosi rzeczywisty wpływ do konkretnych 
postanowień umowy („te postanowienia umowy”). W konsekwencji 
zatem możliwość wywarcia wpływu na niektóre postanowienia umowy 
nie sprawi, że cała umowa, tj. każde jej postanowienie, będzie potrak-
towane jako uzgodnione indywidualnie.

10  J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 2018, uwaga 11 do art. 3851.
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