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USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) 

 

[Art. 22
1
. 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.] 

<Art. 22
1
. 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.> 

 

TYTUŁ III 

OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH 

 

<Art. 383
1
. 

Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego 

sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z 

tym sposobem zapłaty.> 

 

Art. 384. 

§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, 

wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed 

zawarciem umowy. 

§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo 

przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o 

jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z 

wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia 

codziennego. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna 

udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona 

wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

§ 5. (uchylony). 
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Art. 454. 

§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości 

zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania 

zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne 

powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili 

spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po 

powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów 

przesłania. 

§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o 

miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa. 

 

<Art. 454
1
. 

Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego 

miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Zastrzeżenie przeciwne 

jest nieważne.> 

 

Art. 492. 

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek 

niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie 

zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo 

dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby 

dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na 

zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. 

 

<Art. 492
1
. 

Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie 

spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, 

także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.> 

 

[Art. 494. 

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie 

wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co 

świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.] 

<Art. 494. 

§ 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej 

stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona 

obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie 

tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia 

szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.> 

 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 535
1
. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim 

sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.] 

 

Art. 543. 

Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się 

za ofertę sprzedaży. 

 

<Art. 543
1
. 

§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać 

rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba 

że umowa stanowi inaczej. 

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do 

wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 

Przepisy art. 492, art. 492
1
 i art. 494 stosuje się.> 

 

[Art. 546. 

§ 1. Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach 

prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez 

siebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych 

rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. 

§ 2. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, 

sprzedawca powinien załączyć instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z rzeczy.] 

<Art. 546. 

§ 1. Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu 

potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy. 

§ 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które 

dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, 

sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. 

Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej 

przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić 

wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.> 

 

<Art. 546
1
. 

§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed 

zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji 

w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z 

rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej 

producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez 

odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a 

także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. 
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§ 2. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, 

informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej 

lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest 

obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona 

do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub 

importera rzeczy. 

§ 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki 

techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej 

i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych 

mechanizmów i podstawowych podzespołów. 

§ 4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie 

poszczególnych postanowień umowy. 

§ 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną 

wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje 

obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.> 

 

Art. 548. 

§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary 

związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie 

wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy 

przechodzi na kupującego z tą samą chwilą. 

<§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu 

będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie 

rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli 

sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. 

Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.> 

 

[Art. 555. 

Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży 

praw.] 

<Art. 555. 

Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz 

wody.> 

 

[Art. 556. 

§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o 

których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w 

stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). 

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi 

własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie 
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sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za 

wady prawne).] 

<Art. 556. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia).> 

 

<Art. 556
1
. 

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W 

szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 

tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

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

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

przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje 

się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która 

wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz 

osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku 

towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej 

zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez 

sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo 

przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

Art. 556
2
. 

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 

roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna 

istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 

Art. 556
3
. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi 

własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli 

ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia 

właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za 

istnienie prawa (wada prawna).> 

 

Art. 557. 

§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący 

wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

[§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy 

mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.] 
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<§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy 

mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. 

Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.> 

<§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego 

konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z 

publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556
1
 § 2, jeżeli zapewnień tych nie 

znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na 

decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została 

sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.> 

 

Art. 558. 

[§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. 

Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w 

przepisach szczególnych.] 

<§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub 

wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach 

określonych w przepisach szczególnych.> 

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, 

jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. 

 

[Art. 559. 

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po 

przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już 

poprzednio w rzeczy sprzedanej. 

Art. 560. 

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać 

obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca 

niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady 

usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez 

sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny 

sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od 

umowy wzajemnej. 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie 

powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do 

jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie 

poniósł kupujący. 

Art. 561. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może 

żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad 

oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
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§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest 

wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu 

sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, 

gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. 

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania 

obniżenia ceny.] 

<Art. 559. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w 

chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w 

rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

Art. 560. 

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od 

wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 

wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez 

sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast 

wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do 

zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo 

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym 

przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość 

rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod 

uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej 

z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

Art. 561. 

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną 

od wad albo usunięcia wady. 

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć 

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez 

kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem 

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli 

kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na 

wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu 

obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.> 

 

<Art. 561
1
. 

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy 

demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad 
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lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę 

kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i 

niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt 

tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.  

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i 

ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z 

tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od 

sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do 

wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

Art. 561
2
. 

§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 

sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie 

sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym 

rzecz została wydana kupującemu. 

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie 

rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest 

udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy 

i wymiany rzeczy na wolną od wad. 

Art. 561
3
. 

Z zastrzeżeniem art. 561
1
 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W 

szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, 

materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Art. 561
4
. 

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany 

rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

Art. 561
5
. 

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo 

złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 

sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu  dni, uważa się, 

że żądanie to uznał za uzasadnione.> 

 

[Art. 563. 

§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie 

zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy 

zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o 

wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej 

staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze 

rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów 

żywnościowych. 

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata 

uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w 

sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o 
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dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie 

zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. 

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy 

wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego. 

Art. 564. 

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy 

przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę 

podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.] 

<Art. 563. 

§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu 

rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego 

rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy 

wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem 

zawiadomienia o wadzie. 

Art. 564. 

W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez 

kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o 

wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.> 

 

[Art. 566. 

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo 

żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia 

wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia 

szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w 

szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, 

przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w 

takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę. 

Art. 567. 

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący 

odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy 

wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i 

obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w 

normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego 

uznania. 

§ 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy 

interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej 

staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy 
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sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga 

znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może 

również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo. 

§ 3. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w 

każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu 

sprzedaży. 

Art. 568. 

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi 

o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu 

wydana. 

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli 

sprzedawca wadę podstępnie zataił. 

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, 

jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.] 

<Art. 566. 

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, 

którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby 

szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 

kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu 

dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych 

nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad 

zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę. 

Art. 567. 

§ 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może 

odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, 

a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z 

zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia 

rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić 

sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie 

po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na 

jego koszt i niebezpieczeństwo. 

Art. 568. 

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem 

pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a 

przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność 

sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania 

rzeczy kupującemu. 

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli 
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kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się 

przed upływem terminu określonego w § 1. 

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący 

żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się 

z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z 

tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących 

kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania.  

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym 

termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących 

kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody 

zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu 

rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.> 

 

<Art. 568
1
. 

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia 

kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca 

odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego 

terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.> 

 

[Art. 570. 

Do sprzedaży zwierząt, które wymienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w 

porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu , stosuje się 

przepisy o rękojmi za wady fizyczne ze zmianami wskazanymi w dwóch artykułach poniższych. 

Art. 571. 

§ 1. Sprzedawca zwierzęcia jest odpowiedzialny tylko za wady główne i jedynie wtedy, gdy 

wyjdą one na jaw przed upływem oznaczonego terminu. Wady główne i terminy ich 

ujawnienia, jak również terminy do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej 

określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi 

ministrami. 

§ 2. Za wady, które nie zostały uznane za główne, sprzedawca ponosi odpowiedzialność 

tylko wtedy, gdy to było w umowie zastrzeżone. 

§ 3. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w rozporządzeniu wyjdzie na jaw wada główna, 

domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania zwierzęcia. 

Art. 572. 

§ 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami 

może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli kupujący w 

określonym przez rozporządzenie terminie nie zgłosi choroby zwierzęcia właściwemu 

organowi państwowemu lub nie podda chorego zwierzęcia zbadaniu we właściwej 

placówce lekarsko-weterynaryjnej. 
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§ 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne wygasają z upływem trzech miesięcy, 

licząc od końca terminu rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

wydanym w porozumieniu z właściwymi ministrami.] 

 

[Art. 572
1
. 

Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba 

trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.] 

 

[Art. 574. 

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda 

obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba 

że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. 

W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, 

że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu 

kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy 

oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a 

nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.] 

<Art. 574. 

§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, 

którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby 

szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 

kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu 

dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie 

otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia 

to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad 

zamiast rzeczy wadliwej.> 

 

[Art. 576. 

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem 

roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący 

dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, 

termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało 

się prawomocne. 

§ 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli 

sprzedawca wadę podstępnie zataił. 

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, 

jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.] 

<Art. 576. 

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje 

się przepisy art. 568 § 2–5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, 

rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli 
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kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – 

od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.> 

 

<Dział II
1
 

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej 

 

Art. 576
1
. 

§ 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których 

mowa w art. 556
1
 § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który 

poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z 

poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała 

się wadliwa. 

§ 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który 

wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził 

instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na 

skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą 

instrukcją. 

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w 

celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub 

usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym 

zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz 

utracone korzyści. 

Art. 576
2
. 

§ 1. Roszczenie sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy. Bieg terminu 

przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia kosztów przez sprzedawcę w 

wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później 

jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki 

wobec konsumenta. 

§ 2. Jeżeli sąd oddali powództwo o naprawienie szkody, stwierdzając, że strona 

pozwana nie była odpowiedzialna za powstanie wady rzeczy, bieg terminu 

przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprzedawców nie może 

zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie 

oddalające powództwo stało się prawomocne. 

Art. 576
3
. 

Przepisy niniejszego działu nie uchybiają innym przepisom o obowiązku naprawienia 

szkody. 

Art. 576
4
. 

Odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można wyłączyć ani 

ograniczyć.> 
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DZIAŁ III 

[Gwarancja jakości] 

<Gwarancja przy sprzedaży> 

 

[Art. 577. 

§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości 

rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) 

jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od 

dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.] 

<Art. 577. 

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które 

określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz 

sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie 

gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. 

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, 

wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. 

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w 

razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy 

lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. 

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od 

dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.> 

 

<Art. 577
1
. 

§ 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy 

rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. 

Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie 

gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka 

polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw 

handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej 

terminologii naukowej i technicznej. 

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do 

wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub 

jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 

ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a 

także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. 

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność 

oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 577
2
. 

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia 

gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument 

gwarancyjny). 

Art. 577
3
. 

Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz 

sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w 

dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy 

zabezpieczeń.> 

 

[Art. 579. 

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji.] 

<Art. 579. 

§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z 

tytułu rękojmi. 

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg 

terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.> 

 

Art. 580. 

§ 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt 

gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została 

wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna 

być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 

[§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim 

terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca 

wskazanego w paragrafie poprzedzającym.] 

<§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym 

w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale 

nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez 

uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca 

wskazanego w § 1.> 

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania 

jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant. 

 

[Art. 605
1
. 

Jeżeli umowa dostawy jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy, a 

odbiorcą jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością 

gospodarczą ani zawodową, do umowy tej stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej.] 
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[Art. 627
1
. 

Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z 

osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej 

działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży 

konsumenckiej.] 

 

Art. 636. 

§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego 

zamówienie. 

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy 

lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania 

rozpoczętego dzieła. 

 

<Art. 636
1
. 

Jeżeli konsument zamówił dzieło będące rzeczą ruchomą, stosuje się przepisy art. 543
1
, 

art. 546
1
 i art. 548.> 

 

[Art. 637. 

§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić 

naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. 

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący 

zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy 

odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 

przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego.] 

 

[Art. 638. 

Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje 

się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.] 

<Art. 638. 

§ 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi 

przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, 

jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez 

zamawiającego. 
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§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy 

o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 770. 

<§ 1.> Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również 

za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości 

kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których 

komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.> 

 

[Art. 770
1
. 

Do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która 

nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się 

przepisy o sprzedaży konsumenckiej.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.) 

[Art. 138a. 

§ 1. Kto, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje konsumentowi 

dokumentu potwierdzającego wykonywanie działalności gospodarczej oraz dokumentu 

tożsamości, podlega karze grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zawierając umowę w cudzym imieniu poza lokalem 

przedsiębiorstwa, nie okazuje ponadto dokumentu potwierdzającego swoje 

umocowanie.] 

 

Art. 139a. 

§ 1. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa: 

1) zawiera z konsumentem umowę timeshare, umowę o długoterminowy produkt 

wakacyjny, umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego 

produktu wakacyjnego, lub umowę o uczestnictwo w systemie wymiany, bez 

zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej treści lub formy, 

2) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę timeshare, umowę o długoterminowy 

produkt wakacyjny lub umowę o uczestnictwo w systemie wymiany, świadczenia 

przed upływem określonego w ustawie terminu do odstąpienia od umowy, lub 

świadczenie takie przed upływem tego terminu od konsumenta przyjmuje, 

3) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę pośrednictwa w odsprzedaży 

timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, świadczenia przed 

rozwiązaniem umowy lub przed doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez 

konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt 

wakacyjny, lub świadczenie takie przed rozwiązaniem umowy lub przed 
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doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy 

timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny od konsumenta 

przyjmuje, 

4) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę przedwstępną, zobowiązującą do 

zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy 

pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu 

wakacyjnego, lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, świadczenia 

określonego w umowie przedwstępnej przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy przedwstępnej, lub świadczenie takie przed upływem tego terminu od 

konsumenta przyjmuje 

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Kto zawierając umowę timeshare sprzecznie z treścią nabywanego prawa oświadcza, że 

przedmiotem umowy jest własność 

- podlega karze grzywny. 

§ 3. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, po upływie określonego w 

ustawie terminu do odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy 

produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub 

długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie 

wymiany, nie przekazuje konsumentowi informacji wymaganych ustawą 

- podlega karze grzywny. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega również ten, kto w zakresie działalności swojego 

przedsiębiorstwa, po upływie określonego w ustawie terminu do odstąpienia od umowy 

przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy timeshare, umowy o 

długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare 

lub długoterminowego produktu wakacyjnego, lub umowy o uczestnictwo w systemie 

wymiany, nie przekazuje konsumentowi informacji wymaganych ustawą. 

 

<Art. 139b. 

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z 

konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania 

dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. poz. ...), podlega karze grzywny.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) 

Art. 4a. 

1. Pośrednik ubezpieczeniowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 

13 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 albo art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2, zwane dalej 

"informacjami dotyczącymi pośrednika ubezpieczeniowego", poszukującemu ochrony 

ubezpieczeniowej albo klientowi: 
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1) pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji dostępnego dla 

poszukującego ochrony ubezpieczeniowej albo klienta; 

2) w sposób jasny, dokładny i zrozumiały; 

3) w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa 

ubezpieczenia jest zawierana, lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony 

umowy. 

2. Informacje dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego mogą być dostarczane w formie 

innej niż określona w ust. 1 pkt 1 na żądanie poszukującego ochrony ubezpieczeniowej 

albo klienta lub jeżeli okoliczności zawierania umowy ubezpieczenia nie pozwalają na 

przekazanie informacji zgodnie z ust. 1 pkt 1, przy czym pośrednik informacje te 

dostarcza poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi zgodnie z ust. 1 

niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

[3. Do informacji dotyczących pośrednika ubezpieczeniowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 

271, z późn. zm.), przy czym informacje te powinny być niezwłocznie przekazane 

poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi zgodnie z ust. 1.] 

<3. Do informacji dotyczących pośrednika ubezpieczeniowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ...), przy 

czym informacje te powinny być niezwłocznie przekazane poszukującemu ochrony 

ubezpieczeniowej albo klientowi zgodnie z ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, 

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE 

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) 

 

Art. 29. 

1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych: 

1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów 

historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu; 

2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, 

oraz pojazdów historycznych; 

3) przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem 

mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na 

podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia 

granicznego; 

4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, 

które nie zostały zarejestrowane; 

5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, 

oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu; 
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6) (uchylony); 

7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku 

określonym w art. 28 ust. 3; 

8) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach 

określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4; 

9) najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej 

wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1; 

[10) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie 

określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).] 

<10) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie 

określonym w art. 40 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 

U. poz. …).> 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana 

przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu 

mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić 

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo 

świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa 

dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od 

umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy. 

 

Art. 33. 

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem okresu, na który została zawarta; 

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 

4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4; 

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu 

mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z 

uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z 

uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 

355); 

7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą; 

[8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 

16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;] 
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<8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w 

art. 40 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….);> 

9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym 

państwie; 

10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1. 

 

Art. 41. 

1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku: 

1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej 

utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących 

zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym; 

2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3; 

3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu 

mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku 

określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który 

przeniósł prawo własności tego pojazdu; 

4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu 

w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, 

który zawarł umowę ubezpieczenia; 

[5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z 

zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający 

obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;] 

<5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….), z 

zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający 

obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;> 

6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o 

ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 

7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 - 

zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania 

zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy 

ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń 

wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z 

innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie. 
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Art. 47. 

1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w 

posiadanie gospodarstwa rolnego. 

2. Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie 

gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z 

umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia 

rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba 

obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie. W przypadku 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej 

wypowiedzenia. Przepisów art. 46 nie stosuje się. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku oddania przez rolnika w posiadanie części 

gospodarstwa rolnego stanowiącej odrębne gospodarstwo rolne. W takim przypadku do 

osoby obejmującej w posiadanie tę część gospodarstwa rolnego stosuje się przepis ust. 1. 

4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2, rolnik wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej 

umowy ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się 

umowy wypowiedzianej. 

5. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przypadku określonym w 

art. 46 ust. 1, posiadacz gospodarstwa rolnego jest obowiązany zawrzeć umowę 

ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. 

6. Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w 

dniu: 

1) rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC rolników, w przypadku 

określonym w art. 49 pkt 5; 

[2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.] 

<2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….).> 

 

Art. 49. 

Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta; 

2) z chwilą, kiedy użytki i grunty określone w art. 2 pkt 4 tracą charakter gospodarstwa 

rolnego; 

3) z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie 

opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2; 

5) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z 

uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze; 
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[6) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 

16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;] 

<6) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w 

art. 40 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….);> 

7) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 46a ust. 1. 

 

Art. 56. 

1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku: 

1) zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie 

opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny; 

2) utraty przez użytki i grunty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 charakteru gospodarstwa 

rolnego; 

3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą 

gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 47 ust. 2 - zwrot 

składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne; 

[4) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z 

zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest 

zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;] 

<4) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….), z 

zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający 

jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;> 

5) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 46a ust. 1 - 

zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania 

zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. 

2. (uchylony). 

3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy 

ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń 

wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z 

innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie. 

 

Art. 63. 

1. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa 

rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki 

wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych przechodzą na tę osobę. 

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy, na które została 

zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na 
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piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, ulega 

ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 62 nie stosuje się. 

2. Obejmujący w posiadanie gospodarstwo rolne, w którym budynki rolnicze nie są 

ubezpieczone, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych 

najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. 

3. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, posiadacz budynków rolniczych wypowiadający umowę jest 

obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej 

w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej. 

4. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych w przypadku 

określonym w art. 62 ust. 1, posiadacz budynków rolniczych jest obowiązany zawrzeć 

umowę ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy 

wypowiedzianej. 

5. Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych 

najpóźniej w dniu: 

1) rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, w 

przypadku określonym w art. 65 pkt 4; 

[2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.] 

<2) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….).> 

 

Art. 65. 

Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta; 

2) w przypadku określonym w art. 63 ust. 1; 

3) z chwilą, kiedy użytki i grunty określone w art. 2 pkt 4, na których jest położony 

budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego; 

4) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z 

uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze; 

[5) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 

16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;] 

<5) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w 

art. 40 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….);> 

6) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 62a ust. 1. 

 

Art. 76. 

1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku: 

1) utraty przez użytki i grunty określone w art. 2 pkt 4, na których jest położony 

budynek rolniczy, charakteru gospodarstwa rolnego; 
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2) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą 

gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 63 ust. 1 - zwrot 

składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne; 

[3) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z 

zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest 

obowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;] 

<3) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….), z 

zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający 

jest obowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;> 

4) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą 

gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 62a ust. 1 - zwrot 

składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania 

zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. 

2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy 

ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń 

wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z 

innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 243) 

Art. 172. 

[1. Zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 

bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to 

zgodę.] 

<1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, 

chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.> 

2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej 

informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw. 

<3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego 

nie może odbywać się na koszt konsumenta.> 
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USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM 

PRAKTYKOM RYNKOWYM (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) 

 

Art. 4. 

1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest 

nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca 

lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem 

umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. 

[2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową 

wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie 

sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te spełniają przesłanki 

określone w ust. 1.] 

<2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową 

wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie 

sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Praktyki te nie podlegają ocenie 

w świetle przesłanek określonych w ust. 1.> 

3. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności w formie systemu 

konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania 

zakupu w systemie konsorcyjnym. Praktyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek 

określonych w ust. 1. 

 

Art. 9. 

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne 

praktyki rynkowe: 

1) wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorcy 

bez zawarcia umowy; 

2) składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta, nawet jeżeli nie przebywa on 

tam z zamiarem stałego pobytu, ignorując prośbę konsumenta o jego opuszczenie lub 

zaprzestanie takich wizyt, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań 

umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy; 

3) uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do 

nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki 

porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania 

zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy; 

4) żądanie od konsumenta zgłaszającego roszczenie, w związku z umową 

ubezpieczenia, przedstawienia dokumentów, których w sposób racjonalny nie można 

uznać za istotne dla ustalenia zasadności roszczenia, lub nieudzielanie odpowiedzi na 

stosowną korespondencję, w celu nakłonienia konsumenta do odstąpienia od zamiaru 

wykonania jego praw wynikających z umowy ubezpieczenia; 

5) umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia 

reklamowanych produktów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych 

do kupienia im reklamowanych produktów; 

[6) żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub 

przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie 
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zostały zamówione przez konsumenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest 

produktem zastępczym dostarczonym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 

2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. 

zm.);] 

<6) żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub 

przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale 

nie zostały zamówione przez konsumenta;> 

7) informowanie konsumenta o tym, że jeżeli nie nabędzie produktu, przedsiębiorcy 

może grozić utrata pracy lub środków do życia; 

8) wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po 

wykonaniu określonej czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w 

rzeczywistości nagroda lub inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie 

nagrody lub innej porównywalnej korzyści uzależnione jest od wpłacenia przez 

konsumenta określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych kosztów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN (Dz. U. poz. 455) 

 

Art. 25. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu 

lub konfekcjonowania tych środków. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na 

wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli producent ten 

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin 

ostatecznemu nabywcy, działalność w tym zakresie wymaga wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany: 

1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu 

nabywcy: 

a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin 

w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego 

szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub 

b) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, 

ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony 

roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie 

przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o 

ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na 
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podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający 

uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania 

zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, 

c) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji 

dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków 

ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, 

przy czym - w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi 

nieprofesjonalnemu - podstawowych informacji dotyczących w szczególności: 

– zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z 

uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami, 

– właściwego przechowywania tych środków, 

– właściwego stosowania tych środków, 

– właściwego postępowania z resztkami tych środków, 

– sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 

ochrony roślin; 

2) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 

1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje 

określone w pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony 

roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem 

nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich 

stosowaniu; 

3) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych 

powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

miejscu; 

4) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o 

której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby - z 

wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy - 

umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych 

środków ochrony roślin; 

5) [w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu 

przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony 

roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków 

ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:] <w przypadku składania oferty 

zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. ….), dotyczącej zbycia środka 

ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia 

środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:> 

a) pełnoletnie, 

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony 

roślin określone w art. 28. 

4. Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli wprowadzają oni do obrotu 

jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych, które 

nie zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
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nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 

z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1272/2008", 

zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia: 

1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3; 

2) działanie rakotwórcze; 

3) działanie mutagenne; 

4) działanie szkodliwe na rozrodczość; 

5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) 

kategoria 1; 

6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) 

kategoria 1. 

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu 

albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji 

środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin. 

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do 

stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim. 

 

Art. 76. 

1. Kto: 

1) wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju, wiążące 

się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 

rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań 

lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub 

2) wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub 

3) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22, lub 

4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu 

ważności, lub 

5) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony 

roślin do obrotu: 

a) będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych 

środków ich ostatecznemu nabywcy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 3 

pkt 1 lit. a lub b, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

b) będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków ochrony 

roślin nabywcy innemu niż ostateczny nabywca, obecności osoby, o której 

mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z 

innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym miejscu, lub 
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[d) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu 

przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka 

ochrony roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka informacji, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, lub] 

<d) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. poz. ….), dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, nie umieszcza w 

ofercie zbycia tego środka informacji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, 

lub> 

6) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych 

osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub 

7) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. 

c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub 

8) nie informuje wojewódzkiego inspektora o produkcji lub o zamiarze produkcji 

środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 

1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub 

9) nie spełnia określonego w art. 30 ust. 5 lub ust. 9 albo art. 89 ust. 5 obowiązku 

wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o 

którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

10) nie informuje wojewódzkiego inspektora o nabyciu środków ochrony roślin, o 

których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich 

wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób określony w art. 

30 ust. 13 lub 14 albo art. 89 ust. 8 lub 9, lub 

11) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka osobie, której 

zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie 

niepełnoletniej, lub 

12) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka w opakowaniu 

zastępczym, lub 

13) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego lub 

składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona 

sprzedaż żywności lub pasz, lub 

14) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego lub 

składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona 

sprzedaż żywności lub pasz, który nie jest przechowywany pod zamknięciem w 

sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszami, lub 

15) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka przy 

zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem 

stałej lokalizacji, lub 

16) podaje informacje niezgodne z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których 

mowa w art. 31 ust. 1-3, ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

17) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 

1107/2009, lub 
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18) wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin, który nie 

może być stosowany zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 lit. a, b i e rozporządzenia nr 

1107/2009, lub 

19) stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o 

których mowa w art. 31 ust. 1-3, ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 

1107/2009, lub 

20) stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając: 

a) możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące 

celem zabiegu, lub 

b) okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem, lub 

c) minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych 

miejsc lub obiektów, lub 

d) warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin, lub 

e) minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku 

stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub 

f) minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub 

g) wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków 

ochrony roślin, lub 

h) uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, lub 

21) przechowuje lub unieszkodliwia środek ochrony roślin w sposób stwarzający 

zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub 

22) używa lub unieszkodliwia opakowania jednostkowe środka ochrony roślin w sposób 

stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub 

23) stosuje na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, 

szpitali, stref ochronnych "A" wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach 

ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej środki ochrony roślin, których 

stosowanie na tych terenach jest zabronione, lub 

24) będąc obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której 

mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009, nie prowadzi lub nie przechowuje tej 

dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 tego rozporządzenia 

lub zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 3 pkt 4 lub w art. 37, lub 

25) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje 

integrowanej ochrony roślin, lub 

26) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi 

dokumentacji wskazującej sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, 

lub 

27) stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego 

stosowanie przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub 
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28) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, nie informując o zamiarze jego wykonania wojewódzkiego 

inspektora zgodnie z art. 39, lub 

29) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, wbrew zakazowi wykonania tego zabiegu, lub 

30) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie 

spełniając wymagań określonych w art. 41, lub 

31) świadczy usługi doradcze, o których mowa w art. 42, nie spełniając wymagań 

określonych w art. 42, lub 

32) stosuje środek ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania środków 

ochrony roślin niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym lub uchyla się od 

obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności 

technicznej, lub 

33) stosuje materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin do innych celów niż 

siew lub sadzenie, lub 

34) prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego 

upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej wykonuje działalność w zakresie potwierdzania 

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń 

w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art. 70, bez wymaganego wpisu 

do rejestru, lub 

35) posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji 

roślin w przypadku roślin, przy uprawie których nie były spełniane wymagania 

integrowanej produkcji roślin, lub 

36) posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, lub 

37) wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o której 

mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub 

38) świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie 

zabiegów ochrony roślin niezgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28 ust. 

1 i 2 pkt a, b i e lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

39) nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w 

terminie określonym w art. 92, lub 

40) wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art. 41 

lub w art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1 

- podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 395). 

 


