
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie 

oraz zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony praw konsumenta przez sprzedających towary 

w sklepach internetowych. 

Sklepy internetowe działające na terenie Polski stosują w swoich regulaminach klauzule niedozwolone, 

a co za tym idzie, nie stosują się do wymogów UOKiK. Sklepy te postępują symilarnie w przypadku ochrony 

danych osobowych. Właścicieli tych sklepów nie odstraszają wysokie kary, wynoszące nawet 10% przycho-

dów za ubiegły rok. Problemem pozostaje nie tylko działalność takich podmiotów handlowych, ale także zbyt 

pobieżne kontrolowanie i brak wyciągania konsekwencji z działań, które w rezultacie krzywdzą konsumenta. 

Większość sklepów żąda przedstawienia paragonu lub faktury podczas składania reklamacji bez wcze-

śniejszego powiadomienia klienta o takim procederze. Sklepy internetowe, zmieniając regulamin, nie infor-

mują o tym fakcie zainteresowanych odbiorców. Często występującym problemem jest także zwrot przesyłki 

zakupionej tą drogą wymiany handlowej. Właściciele sklepów zrzekają się odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe podczas transportu, tym samym postępują niezgodnie z prawem. Ten sam proceder dotyczy opóź-

nień w dostawach i obowiązku sprawdzenia towaru w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. 

Kolejnym problemem występującym podczas e-zakupów jest zapewnienie przez sklepy należytej ochrony 

danych osobowych swoich klientów. Sprzedawcy często wiążą transakcję kupna-sprzedaży z obowiązkiem 

podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z polskim prawem na każdą z tych czynno-

ści klient musi wyrazić oddzielną zgodę. Sklepy internetowe posługują się też często zapisem dotyczącym 

rozstrzygania sporów w sądach, które są właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez 

sklep. Zgodnie z prawem obowiązuje tu tak zwana właściwość przemienna i to konsument wybiera, gdzie ma 

być prowadzona rozprawa. 

W związku z tym uznaję za zasadne podjęcie środków mających na celu wyegzekwowanie oraz zwiększe-

nie kontroli przestrzegania przepisów ochrony praw konsumenta, tym bardziej iż działania podejmowane 

przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazują się być niewystarczające wobec narastającej licz-

by procederów łamania prawa. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan  

 

 




