
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-95-34, fax 22 694-91-06, e-mail: Aldona.Figura@senat.gov.pl 

Warszawa, 20 maja 2014 r. 

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta 

(druk nr 632) 

 

 

1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie 

brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw konsumentów
1
. Wydaje się jednak zasadne 

uzupełnienie definicji o wskazania zawarte w preambule dyrektywy dotyczące tego pojęcia, 

aby definicja stała się bardziej czytelna dla odbiorcy. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 2 w pkt 4 na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w 

szczególności papier, pamięć USB, płyta CD - ROM, DVD, karta pamięci, dysk twardy 

komputera lub poczta elektroniczna.”; 

 

2) Proponowana treść art. 5 jest węższa od wskazanego w art. 27 dyrektywy w sprawie 

praw konsumentów. 

W art. 27 dyrektywy o prawach konsumenta zwalnia się z obowiązku jakiejkolwiek 

zapłaty w przypadkach niezamówionego dostarczania towarów, wody, gazu, energii 

elektrycznej, dostarczania centralnego ogrzewania lub dostarczania treści cyfrowych, lub 

niezamówionego świadczenia usług, zakazanych na mocy art. 5 ust. 5 i pkt 29 załącznika I do 

dyrektywy 2005/29/WE. 

                                                 

1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw 

konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
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Powyższy przepis definiując świadczenie niezamówione posiłkuje się nowelizowanym 

przepisem art. 9 pkt 6 ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym (art. 49 pkt 2 ustawy), w którym mowa jest o produkcie. 

Żadna z definicji produktu: określona nowelizowanym przepisem art. 9 pkt 6 ustawie z 

dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 49 pkt 2 

ustawy), w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów a także definicja zawarta w art. 449
1
§ 2 kc: nie mają tak szerokiego zakresu aby 

można było się nimi posiłkować przy określeniu zakresu regulacji art. 5 w zgodzie z 

zakresem wskazanym w art. 27 dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Wskazane jest 

rozważenie brzmienia ust. 1 w art. 5, tożsamego z funkcjonującym obecnie przepisem art. 15 

ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

Stosowanie tego przepisu nie budziło wątpliwości interpretacyjnych i pokrywa się 

z brzmieniem art. 27 dyrektywy o prawach konsumenta. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, następuje na ryzyko 

przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.”; 

 

3) W art. 8 w pkt 8 i 9 oraz w art. 12 w pkt 19 i 20 znajdują się określenia 

„funkcjonalność treści cyfrowych” i „interoperacyjność treści cyfrowych” niezdefiniowane 

w ustawie i niewystępujące w systemie prawa cywilnego oraz niewystępujące w słowniku 

języka polskiego. Ponieważ adresatem ustawy jest konsument, należy zadbać o jej czytelność 

i rozważyć brzmienie odpowiednich definicji. 

Zgodnie z § 146 Zasad Techniki Prawodawczej w ustawie formułuje się definicję 

danego określenia, jeżeli znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe. 

 

 

4) Art. 38 pkt 3 zawiera niezrozumiałe użycie sformułowania „rzecz 

nieprefabrykowana”. 
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Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, w przepisie art. 16 lit. c nie zawiera pojęcia 

rzeczy nieprefabrykowanej. 

W słowniku języka polskiego: prefabrykować oznacza produkować elementy 

budowlane; prefabrykacja – wytwarzanie prefabrykatów, zwykle sposobami przemysłowymi; 

prefabrykat- element składowy budowli. 

Zasadnym jest pominięcie określenia „nieprefabrykowanej”, które może wprowadzać 

w błąd co do zakresu stosowania tego przepisu. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 38 w pkt 3 skreśla się wyraz „nieprefabrykowana,”; 

 

5) Jeżeli art. 543
1
 § 2 Kodeksu cywilnego ma realizować dyspozycję art. 18 ust. 2 akapit 

pierwszy dyrektywy w sprawie praw konsumentów to należy rozważyć zmianę treści § 2. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 44 w pkt 7, w art. 543
1
 w § 2 wyrazy „może wyznaczyć” zastępuje się wyrazami 

„wyznacza”; 

 

6) Propozycja poprawki redakcyjnej: 

- w art.44 w pkt 8 , w art. 546 w § 2 wyrazy „Ponadto, jeżeli” zastępuje się wyrazem 

„Jeżeli”; 

 

7) Obecnie obowiązujący art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej daje konsumentowi możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

naprawa lub wymiana są niemożliwe albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość 

takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby 

kupującego na znaczne niedogodności. Taka interpretacja jest zgodna z doktryną.
2
. 

                                                 

2
 „Kolejną przesłanką, od której ustawa uzależnia skuteczność obniżenia ceny na żądanie nabywcy bądź 

odstąpienia przez niego od umowy, są znaczne niedogodności, na które byłby narażony nabywca przez 

naprawę bądź wymianę. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej dopuszcza dokonanie oceny skutków 

obowiązkowego skorzystania przez nabywcę do żądania naprawy bądź wymiany także przed wykonaniem 

uprawnienia i na jej podstawie ich pominięcia, co jak wyżej stwierdzono, w świetle art. 8 ust. 2 dyrektywy 

99/44 jest dopuszczalne. Rozstrzygające kryterium stanowią znaczne niedogodności dla nabywcy związane z 



– 4 – 

Proponowane brzmienie art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego nie daje konsumentowi realnej 

możliwości odstąpienia od umowy gdy naprawa albo wymiana narażałaby go na znaczne 

niedogodności, ponieważ sprzedawca ma prawo zaproponować naprawę albo wymianę jeżeli 

dokona tego bez nadmiernych niedogodności. Oznacza to, ze oceny stopnia niedogodności 

dokona sprzedawca. Proponując naprawę albo wymianę zablokuje prawo do odstąpienia od 

umowy do czasu, gdy okaże się że wywołało to skutki znacznej niedogodności dla 

kupującego. Takie rozwiązanie jest niekorzystne dla konsumenta i powoduje wydłużenie 

procesu reklamacji. 

 

Propozycja poprawki: 

W art. 44 w pkt 16, w art. 560 § 1 otrzymuje brzmienie: 

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

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie 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, lub gdy naprawa albo 

wymiana narażałaby kupującego na nadmierne niedogodności.”; 

 

8) W art. 561§3 Kodeksu cywilnego zastosowano alternatywę łączną „lub” przez co 

dyspozycja przepisu jest nielogiczna. Wybrany przez kupującego sposób doprowadzenia do 

zgodności towaru z umową albo jest niemożliwy albo jest możliwy ale wymaga nadmiernych 

kosztów w porównaniu z innym zaproponowanym przez sprzedawcę. 

 

 

                                                                                                                                                        

niewykonaniem bądź obowiązkiem domagania się wykonania naprawy bądź wymiany towaru 

konsumpcyjnego. Ustawa nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem niedogodności, zatem pod uwagę 

mogą być brane wszelkie okoliczności (inne niż wymienione jako wyżej omówione przesłanki z art. 8 ust. 4), 

które powodują negatywne skutki dla nabywcy, przy czym stopień ich negatywnego oddziaływania na 

szeroko rozumiany interes (tj. z uwzględnieniem aspektu osobistego) nabywcy winien być uznany za 

znaczny, tj. przeważający nad interesem sprzedawcy.” Marlena Pecyna, Komentarz do ustawy z dnia 27 

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Lex/el, 

2003 r. 
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Propozycja poprawki: 

- w art. 44 w pkt 16,  w art. 561 § 3 wyrazy „niemożliwe lub” zastępuje się wyrazami 

„niemożliwe albo”; 

 

9) Propozycja poprawki: 

w art. 44 w pkt 28, w art. 577
3
 po wyrazach dokument gwarancyjny wyraz „oraz” 

zastępuje się przecinkiem oraz wyrazy „stan plomb” zastępuje się wyrazami „sprawdza stan 

plomb”. 

 

 

Aldona Figura 

Legislator 


