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PR_COD_1consolidated

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
praw konsumentów – Rozdział I–III (wersja pierwsza)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2008)0614),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7–0036/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
16 grudnia 2009 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej (A7–0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym 
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POPRAWKI PARLAMENTU*

do wniosku Komisji

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie praw konsumentów

(tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 95114,

uwzględniając wniosek Komisji2,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą określoną w art. 251 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Szereg praw konsumentów wynikających z umów określono w dyrektywie Rady 
85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w 
odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa4, dyrektywie Rady 
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich5, dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na 
odległość6 oraz dyrektywie 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i 
związanych z tym gwarancji7.

(2) Powyższe dyrektywy poddano przeglądowi na podstawie zdobytych doświadczeń oraz 
w celu uproszczenia i aktualizacji obowiązujących przepisów, wyeliminowania 
niespójności oraz wypełnienia zbędnych luk w prawie. Z przeglądu wynika, że 
właściwe jest zastąpienie tych czterech dyrektyw jedną dyrektywą. Nowa dyrektywa 
powinna określać standardowe przepisy dotyczące wspólnych aspektów przy 

                                               
* Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczoną kursywą; 

skreślenia oznaczono przekreślonym tekstem.
Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby Parlamentu: tekst nowy lub 
zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; skreślony tekst oznacza skreślenia.

2 Dz.U. C […] z […], s. […].
3 Dz.U. C […] z […], s. […].
4 Dz.U. L 372 z 31.12.1985, s. 31.
5 Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.
6 Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/64/WE (Dz.U. 
L 319 z 5.12.2007, s. 1).
7 Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.
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równoczesnej rezygnacji z za sady  minimalnej harmonizacji przyjętej we 
wcześniejszych dyrektywach, która zakładała możliwość utrzymania w mocy lub 
przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej surowych przepisów krajowych.

(3) Artykuł 153 ust. 1 i ust. 3 lit. a) Traktatu stanowi, że Wspólnota ma przyczyniać się do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez środki, które 
przyjmuje na podstawie art. 95 Traktatu.

(4) Zgodnie z art. 14 ust. 2 Traktatu rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. Harmonizacja niektórych aspektów prawa umów 
konsumenckich jest niezbędnym czynnikiem wspierania faktycznego rynku 
wewnętrznego dla konsumentów, opartego na właściwym zrównoważeniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów z konkurencyjnością przedsiębiorstw, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości.

(5) Transgraniczny potencjał sprzedaży na odległość, który powinien być jednym z 
głównych osiągnięć rynku wewnętrznego, nie jest w pełni wykorzystywany przez 
konsumentów. W porównaniu ze znacznym wzrostem krajowej sprzedaży na 
odległość w ciągu ostatnich kilku lat, wzrost sprzedaży transgranicznej jest 
ograniczony. Różnica jest szczególnie znacząca w przypadku sprzedaży internetowej, 
gdzie potencjał dalszego wzrostu jest nadal wysoki. Transgraniczny potencjał umów 
negocjowanych poza lokalem przedsiębiorcy (sprzedaż bezpośrednia) jest ograniczony 
szeregiem czynników, w tym różnymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
konsumentów, nakładanymi na tę branżę. W porównaniu ze wzrostem krajowej 
sprzedaży bezpośredniej w ciągu ostatnich kilku lat, w szczególności w sektorze usług 
(np. mediów), liczba konsumentów korzystających z tego kanału w zakupach 
transgranicznych utrzymuje się na niezmiennym poziomie. W odpowiedzi na coraz 
szersze możliwości biznesowe w wielu państwach członkowskich, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (w tym również indywidualni przedsiębiorcy) i przedstawiciele 
handlowi przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej powinni mieć więcej możliwości 
pozyskiwania klientów w innych państwach członkowskich, zwłaszcza w regionach 
przygranicznych. W związku z tym pełna harmonizacja w zakresie informacji dla 
konsumentów i prawa odstąpienia od umów zawieranych na odległość i umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przyczyni się do lepszego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku konsumenckiego.

(6) Przepisy prawne państw członkowskich w zakresie umów konsumenckich zawierają 
istotne różnice, które mogą powodować znaczne zakłócenia konkurencji oraz tworzyć 
przeszkody dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Istniejące przepisy 
wspólnotowe w dziedzinie umów konsumenckich zawieranych na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa, towarów konsumenckich i gwarancji oraz nieuczciwych 
postanowień umownych określają minimalne standardy harmonizacji prawa, dające 
państwom członkowskim możliwość utrzymania lub wprowadzenia bardziej surowych 
środków, zapewniających wyższy poziom ochrony konsumentów na ich terytorium. 
Ponadto w poszczególnych dyrektywach wiele zagadnień zostało uregulowanych 
niejednolicie, a pewnych nie uregulowano wcale. W poszczególnych państwach 
członkowskich przewidziano różne rozwiązania tych zagadnień. W związku z tym 
przepisy krajowe wdrażające dyrektywy z zakresu prawa umów konsumenckich 
znacznie się od siebie różnią.
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(7) Rozbieżności te przyczyniają się do powstania istotnych barier funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, mających wpływ na przedsiębiorców i konsumentów. Zwiększają one 
koszty przestrzegania przepisów, ponoszone przez przedsiębiorców chcących 
prowadzić transgraniczną sprzedaż towarów i świadczenie usług. Różnice takie 
podważają również zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego. Negatywny 
wpływ na zaufanie konsumentów ma również nierówny poziom ochrony 
konsumentów we Wspólnocie. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w kontekście 
obserwowanego rozwoju rynków.

(8) Pełna harmonizacja niektórych ważniejszych przepisów znacznie poprawi pewność 
prawną zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Konsumenci i 
przedsiębiorcy będą mogli korzystać z jednolitych ram regulacyjnych, opartych na 
jasno zdefiniowanych instytucjach prawnych, regulujących niektóre aspekty umów 
zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami w całej Wspólnocie. Dzięki 
temu zlikwidowane zostaną bariery wynikające z różnic w przepisach oraz możliwe 
będzie urzeczywistnienie koncepcji rynku wewnętrznego w tej dziedzinie. Bariery 
takie można zlikwidować tylko przez stworzenie jednolitych norm prawnych dla całej 
Wspólnoty. Dzięki nim konsumenci będą mogli korzystać z wysokiego poziomu 
ochrony w całej Wspólnocie.

(9) Dziedzina zharmonizowana niniejszą dyrektywą powinna obejmować niektóre aspekty 
umów zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami. Należą do nich 
przepisy dotyczące informacji, które mają zostać przekazane przed zawarciem umowy 
i w trakcie jej wykonywania, prawa odstąpienia w przypadku umów zawieranych na 
odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, szczególnych praw 
konsumenckich związanych z umowami sprzedaży oraz nieuczciwych postanowień 
umownych w umowach konsumenckich.

(10) Przepisy niniejszej dyrektywy nie mogą naruszać przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla 
zobowiązań umownych (Rzym I)8.

(11) Istniejące przepisy wspólnotowe w dziedzinie usług finansowych dla konsumentów 
zawierają szereg norm zapewniających konsumentom ochronę. W związku z tym 
przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do umów dotyczących usług finansowych 
tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia luk w prawie.

(12) Nowa definicja umowy zawieranej na odległość powinna obejmować wszystkie 
przypadki, w których umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług umowy o 
dostarczenie towaru lub świadczenie usługi są zawierane bez osobistej, jednoczesnej 
obecności stron z wykorzystaniem wyłącznie jednego lub większej liczby środków 
porozumiewania się na odległość (takich jak sprzedaż wysyłkowa, Internet, telefon lub 
faks). Powinno to doprowadzić do stworzenia identycznych warunków dla wszystkich 
przedsiębiorców sprzedających na odległość. Powinno to również poprawić pewność 
prawną w porównaniu ze stanem obecnym, ponieważ obecna definicja wymaga 
stosowania przez przedsiębiorcę zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, aż 
do momentu zawarcia umowy.

                                               
8 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
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(13) W definicji umowy zawieranej na odległość nie należy brać pod uwagę szczególnych 
okoliczności, w których złożono ofertę lub negocjowano umowę. Fakt, że 
przedsiębiorca nie prowadzi regularnej sprzedaży na odległość lub korzysta ze 
zorganizowanego systemu prowadzonego przez osobę trzecią, na przykład platformy 
internetowej, nie powinien wiązać się z pozbawieniem konsumentów ochrony. 
Również transakcja między przedsiębiorcą a konsumentem negocjowana osobiście 
poza lokalem przedsiębiorcy powinna być uznana za umowę na odległość, jeżeli 
umowa została później zawarta wyłącznie z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość, takich jak Internet lub telefon. Prostsza definicja 
umowy na odległość powinna poprawić pewność prawną wśród przedsiębiorców i 
przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji.

(14) Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa powinna być zdefiniowana jako 
umowa zawierana przy jednoczesnej, osobistej obecności przedsiębiorcy i 
konsumenta, poza lokalem przedsiębiorcy, na przykład w domu konsumenta lub w 
jego miejscu pracy. Poza lokalem przedsiębiorstwa konsumenci narażeni są na presję 
psychologiczną, niezależnie od tego, powstaje tymczasowo dla konsumentów 
szczególna sytuacja, która różni się od sytuacji w sklepie, np. pod względem 
psychologicznym oraz z uwagi na możliwość porównania towarów i cen; przy tym 
nie ma znaczenia, czy wizyta przedsiębiorcy była przez nich zamówiona, czy też nie. 
Ponadto, aby uniknąć obchodzenia przepisów w przypadku kontaktowania się z 
konsumentami poza lokalem przedsiębiorcy, umowa negocjowana przykładowo w 
domu konsumenta, lecz zawarta w punkcie sprzedaży, powinna być uznawana za 
umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa.

(15) Lokal przedsiębiorcy powinien obejmować wszelkie lokale niezależnie od ich formy 
(np. sklep czy samochód ciężarowy), które służą przedsiębiorcy za stałe miejsce 
prowadzenia działalności. Stoiska handlowe i wystawiennicze powinny zostać uznane 
za lokal przedsiębiorcy, nawet jeśli przedsiębiorcy korzystają z nich tylko czasowo. 
Inne obiekty, wynajmowane tylko na krótki czas, gdzie przedsiębiorca nie prowadzi 
działalności (takie jak hotele, restauracje, ośrodki konferencyjne, kina, wynajmowane 
przez przedsiębiorców nieprowadzących działalności w tych obiektach), nie powinny 
być uznawane za lokal przedsiębiorcy. Również wszystkie miejsca publiczne, w tym 
komunikacja publiczna i inne obiekty publiczne, jak również domy prywatne i miejsca 
pracy, nie mogą być uznawane za lokal przedsiębiorcy.

(16) Do trwałych nośników powinno się zaliczać w szczególności: Definicja trwałego 
nośnika powinna obejmować w szczególności dokumenty na papierze, papier, pamięć 
podręczną USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci i dysk twardy dyski twarde
komputera, na którym których przechowywana jest poczta elektroniczna i pliki PDF 
dane zabezpieczone w niezmienialnej formie. Poczta elektroniczna i strony 
internetowe jako takie nie powinny być trwałymi nośnikami. 

(17) Konsumenci powinni mieć prawo do otrzymania informacji przed zawarciem umowy 
zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jednak przedsiębiorcy 
nie powinni być zobowiązani do udzielania informacji, jeżeli wynika ona wyraźnie z 
okoliczności. Przykładowo w przypadku transakcji zawieranej w lokalu 
przedsiębiorstwa, główne cechy produktu, tożsamość przedsiębiorcy lub warunki 
dostawy mogą wynikać z ogólnych okoliczności. W przypadku transakcji zawieranych 
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca powinien zawsze 
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podać informacje o warunkach płatności, dostawy, wykonania oraz procedurze 
rozpatrywania reklamacji, ponieważ mogą one nie wynikać z okoliczności.

(18) Przedsiębiorcy powinni być zobowiązani do informowania konsumentów z 
wyprzedzeniem o obowiązku wniesienia kaucji na rzecz przedsiębiorcy, w tym 
poprzez zablokowanie określonej kwoty na karcie kredytowej bądź debetowej 
konsumenta.

(19) W przypadku aukcji publicznych, w związku z tradycyjnym charakterem tej metody 
sprzedaży, organizator aukcji może zamiast podawania adresu pocztowego i 
tożsamości sprzedawcy, w imieniu którego prowadzi sprzedaż, podać własne dane 
adresowe.

(20) Konsument powinien być świadomy, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z 
pośrednikiem występującym w imieniu innego konsumenta, ponieważ w tym drugim 
przypadku konsument nie może korzystać z ochrony na mocy niniejszej dyrektywy. W 
związku z powyższym pośrednik powinien poinformować konsumenta o tym fakcie i 
o wynikających z niego konsekwencjach. Pojęcie pośrednika nie powinno obejmować 
platformy internetowej, która nie zawiera umowy w imieniu ani na rzecz podmiotu 
trzeciego.

(21) W przypadku umów zawieranych na odległość, wymagania dotyczące informacji 
powinny zostać dostosowane, tak aby uwzględnić ograniczenia techniczne niektórych 
mediów, takie jak ograniczenia związane z liczbą znaków na ekranie niektórych 
telefonów komórkowych lub ograniczenia czasowe dotyczące reklam telewizyjnych. 
W takim przypadku przedsiębiorca powinien spełnić minimalne wymagania dotyczące 
informacji i skierować konsumenta do innego źródła informacji, przykładowo podając 
bezpłatny numer telefonu lub hiperłącze do strony internetowej przedsiębiorcy, na 
której odpowiednie informacje są dostępne i łatwe do znalezienia.

(22) Ponieważ w przypadku sprzedaży na odległość konsument nie może zobaczyć towaru 
przed zawarciem umowy, powinno mu przysługiwać prawo odstąpienia, żeby aż do 
upływu terminu odstąpienia oraz przy zachowaniu zasady dobrej wiary mógł ustalić 
rodzaj i właściwość towaru i zbadać jego sposób funkcjonowania które pozwala mu 
ocenić charakter i sposób działania towarów.

(23) Obecne różnice w długości okresów odstąpienia zarówno między państwami 
członkowskimi, jak i między umowami na odległość i umowami zawieranymi poza 
lokalem przedsiębiorstwa, prowadzą do niepewności prawnej i kosztów przestrzegania 
przepisów. Do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa zastosowanie powinien mieć taki sam okres odstąpienia.

(24) Aby zapewnić pewność prawną, do obliczenia okresów przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie właściwe jest stosowanie rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 
1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do 
okresów, dat i terminów9. Wszystkie okresy przewidziane w niniejszej dyrektywie 
należy zatem rozumieć jako wyrażone w dniach kalendarzowych.

(25) Przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość powinny pozostawać bez 
uszczerbku dla przepisów dotyczących zawierania umów w formie elektronicznej i 
składania zamówień elektronicznych, określonych w art. 9 i 11 dyrektywy 

                                               
9 Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.
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2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym).

(26) W przypadku gdy konsument zamawia więcej niż jeden towar od jednego 
przedsiębiorcy, powinno mu przysługiwać prawo odstąpienia w odniesieniu do 
każdego z tych towarów. Jeżeli towary są dostarczane oddzielnie, bieg okresu 
odstąpienia powinien każdorazowo rozpoczynać się w momencie wejścia konsumenta 
w faktyczne posiadanie każdego z towarów. Jeżeli towar jest dostarczany w partiach 
lub częściach, bieg okresu odstąpienia powinien rozpoczynać się w momencie, gdy 
konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta faktycznie wejdzie w 
posiadanie ostatniej partii lub części.

(27) Należy przedłużyć okres odstąpienia, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował 
konsumenta o prawie odstąpienia przed zawarciem umowy zawieranej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa, należy przedłużyć okres odstąpienia. Jednakże w 
celu zapewnienia pewności prawnej, należy wprowadzić trzymiesięczny roczny okres 
przedawnienia, pod warunkiem że przedsiębiorca w pełni wykonał swoje 
zobowiązania umowne. Uznaje się, że przedsiębiorca w pełni wykonał swoje 
zobowiązania, jeżeli dostarczył towary, lub w pełni wyświadczył usługi zamówione 
przez konsumenta lub w przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas 
nieokreślony rozpoczął świadczenie usługi zgodnie z postanowieniami umowy.

(28) Różnice w sposobach wykonania prawa odstąpienia w poszczególnych państwach 
członkowskich prowadzą do powstania kosztów dla przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż transgraniczną. Wprowadzenie jednolitego standardowego wzorcowego
formularza odstąpienia, który będzie używany przez konsumenta, powinno uprościć 
proces odstąpienia i prowadzić do pewności prawnej. Z tego powodu państwa 
członkowskie powinny powstrzymać się od wprowadzania dodatkowych wymogów 
graficznych odnośnie do wspólnotowego standardowego formularza, przykładowo w 
zakresie rozmiaru czcionki.

(29) Z praktyki wynika, że wielu konsumentów i przedsiębiorców woli porozumiewać się 
za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy; powinna zatem istnieć 
możliwość udostępnienia konsumentowi przez przedsiębiorcę internetowego 
formularza odstąpienia. W takim przypadku przedsiębiorca powinien niezwłocznie 
potwierdzić jego odbiór za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(30) W przypadku odstąpienia przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie płatności 
otrzymane od konsumenta, w tym również płatności pokrywające koszty dostarczenia 
towarów konsumentowi przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem opłat za dostawę 
ekspresową zrealizowaną na wyraźne żądanie konsumenta.

(31) Niektórzy konsumenci korzystają z prawa odstąpienia po zużyciu towarów w stopniu 
większym niż konieczny do oceny charakteru, właściwości i sposobu działania towaru. 
W takim przypadku konsument powinien być odpowiedzialny za obniżoną wartość 
towarów. W celu oceny rodzaju, charakteru i sposobu działania towaru konsument 
może jedynie obsługiwać lub próbować towar tak, jak byłoby to możliwe w sklepie. 
Przykładowo, konsument powinien mieć możliwość jedynie przymierzenia odzieży, 
natomiast nie może jej nosić. W celu zapewnienia skuteczności prawa odstąpienia od 
umów o świadczenie usług, w szczególności w przypadku usług remontowych 
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niewymagających natychmiastowej interwencji, w przypadku których na 
konsumentów może być wywierana presja w związku ze sprzedażą w domu, po której 
bezpośrednio następuje wykonanie usługi jeszcze przed upływem okresu odstąpienia, 
konsumenci nie powinni ponosić kosztu takiej usługi.

(32) Aby uniknąć przypadków, gdy przedsiębiorca zwraca koszty konsumentowi, który nie 
zwrócił towarów, konsument powinien być zobowiązany do odesłania towarów nie 
później niż w ciągu czternastu dni od poinformowania przedsiębiorcy o swojej decyzji 
o odstąpieniu.

(33) Należy dopuścić pewne wyjątki od prawa odstąpienia, takie jak przypadki, w których 
prawo odstąpienia byłoby niewłaściwe ze względu na charakter produktu, a 
wykonanie prawa do odstąpienia skutkowałoby dla przedsiębiorcy niesprawiedliwą 
szkodą. Dotyczy to w szczególności środków spożywczych i innych higienicznie 
delikatnych czy nietrwałych towarów, przykładowo wina o odległym terminie 
dostawy, o charakterze spekulacyjnym, którego wartość zależy od wahań rynku (vin 
en primeur).

(34) Ponadto w przypadku umów o świadczenie usług zawieranych na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa, których wykonanie rozpoczyna się w trakcie okresu 
odstąpienia (np. pliki danych pobrane przez konsumenta w tym okresie), nieuczciwe 
byłoby zezwolenie konsumentowi na odstąpienie, po tym jak konsument w pełni lub w 
części skorzystał już z usługi. Konsument powinien zatem utracić prawo odstąpienia, 
jeżeli wykonanie takiej usługi rozpoczyna się za jego wcześniejszą wyraźną zgodą.

(35) Komisja ustaliła, że wiele poważnych problemów konsumenckich pojawia się w 
sektorze prac remontowych, gdzie konsumenci znajdują się pod silną presją 
zamawiania kosztownych usług remontowych. Dlatego też zakres informacji i zasad 
dotyczących odstąpienia powinien zostać uszczegółowiony i rozszerzony w celu 
uwzględnienia tego rodzaju umowy. Tylko umowy dotyczące przeniesienia praw 
rzeczowych powinny być wyłączone z zakresu przepisów dotyczących informacji i 
prawa odstąpienia, stosowanych w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

(36) Stosowanie prawa odstąpienia może być niewłaściwe w przypadku niektórych usług 
związanych z zakwaterowaniem, transportem i wypoczynkiem. Zawarcie umów na 
takie usługi może wiązać się z rezerwacją określonych zasobów, które po skorzystaniu 
z prawa odstąpienia, mogą okazać się dla przedsiębiorcy trudne do ponownego zbycia. 
Tego typu umowy zawierane na odległość nie powinny być zatem objęte przepisami 
dotyczącymi informacji dla konsumentów oraz prawa odstąpienia.

(37) W celu uproszczenia prawa oraz osiągnięcia pewności prawnej prawo odstąpienia 
powinno być stosowane do wszystkich rodzajów umów zawieranych na odległość i 
poza lokalem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem umów zawieranych w ściśle określonych 
okolicznościach, których istnienie można łatwo stwierdzić. Prawo odstąpienia nie 
powinno mieć zatem zastosowania do napraw wymagających natychmiastowej 
interwencji w domu konsumenta, w przypadku których prawo odstąpienia byłoby 
nieodpowiednie wobec nagłej sytuacji, jak również do dostawy z supermarketu do 
domu żywności, napojów i innych towarów przeznaczonych do bieżącej konsumpcji 
w domu, uprzednio wybranych przez konsumenta za pośrednictwem strony 
internetowej supermarketu. Są to towary niedrogie i kupowane przez konsumentów do 
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codziennej konsumpcji lub codziennego wykorzystania w gospodarstwie domowym i 
jako takie nie powinny być przedmiotem prawa odstąpienia.

(37a) Główne trudności, które napotykają konsumenci, oraz główne przyczyny sporów z 
przedsiębiorcami dotyczą dostawy towarów, w tym zgubienia i uszkodzenia towarów 
w czasie transportu, oraz spóźnienia dostawy lub częściowej dostawy. Właściwe jest 
zatem zharmonizowanie krajowych przepisów dotyczących dostaw oraz przejścia 
ryzyka.
(…)

PRZYJMUJĄ  NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Rozdział I

Przedmiot, definicje i zakres

Artykuł 1
Zakres

Niniejsza dyrektywa ma przyczyniać się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez zbliżenie do siebie 
niektórych aspektów przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących umów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

(1) „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych 
niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

(2) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w umowach 
objętych niniejszą dyrektywą działa w celach związanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, 
oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy;

(2a) „towar” oznacza wszelką materialną rzecz ruchomą, z wyjątkiem:

a) rzeczy sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób przez 
organ władzy publicznej,

b) wody i gazu, gdy nie są wystawione na sprzedaż w ograniczonej 
objętości lub w ustalonej ilości,

c) energii elektrycznej;
(2b) „towar wyprodukowany według specyfikacji określonych przez konsumenta” 

oznacza wszelki towar nieprefabrykowany, który wykonano na podstawie 
indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta; 
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(3) „umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca 
zapewnia konsumentowi własność towaru lub zobowiązuje się do 
zapewnienia konsumentowi własności towaru bezpośrednio w momencie 
zawarcia umowy lub w późniejszym terminie oraz na mocy której konsument 
zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży towarów, zawartą między 
przedsiębiorcą a konsumentem, w tym również umowę mieszaną, której 
przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi;   

(4) „towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem:
a) towarów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób przez 

organ władzy publicznej,
b) wody i gazu, gdy nie są wystawione na sprzedaż w ograniczonej 

objętości lub w ustalonej ilości,
c) energii elektrycznej;

(5) „umowa o świadczenie usług” oznacza każdą umowę, inną niż umowa 
sprzedaży, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia 
usługi świadczy usługę na rzecz konsumenta;

(5a) „umowa mieszana” oznacza umowę, która składa się zarówno z elementów 
umowy sprzedaży, jak i umowy o świadczenie usług; 

(6) „umowa zawierana na odległość” oznacza każdą umowę o dostawę towaru lub 
świadczenie usługi, zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem, która 
zawierana jest w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub 
świadczenia usług na odległość, przy czym przedsiębiorca i konsument nie są 
osobiście jednocześnie obecni przy zawarciu umowy, lecz korzystają 
sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, do zawarcia której przedsiębiorca
korzysta wyłącznie z jednego lub większej ilości środków porozumiewania się 
na odległość;

(7) „środki porozumiewania się na odległość” oznaczają wszelkie środki, które bez 
jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i konsumenta mogą być użyte do 
zawarcia pomiędzy nimi umowy;

(8) „umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa” oznacza każdą umowę o 
dostawę towaru lub świadczenie usługi, zawartą między przedsiębiorcą i 
konsumentem,
a) każdą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, zawieraną poza 

lokalem przedsiębiorcy przy jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i 
konsumenta, lub

aa) każdą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, w przypadku 
której konsument złożył ofertę w takich okolicznościach przy 
jednoczesnej obecności przedsiębiorcy poza lokalem przedsiębiorstwa, 
lub

b) każdą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, zawieraną w 
lokalu przedsiębiorcy, lecz której istotne elementy określono
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negocjowaną poza tym lokalem, przy jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy i konsumenta.

(9) „lokal przedsiębiorcy” oznacza:

a) wszystkie nieruchome i ruchome miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym miejsca prowadzenia działalności sezonowej, w 
których przedsiębiorca prowadzi swoją działalność na stałe, lub

b) stoiska handlowe i wystawiennicze, gdzie przedsiębiorca prowadzi swoją 
działalność na stałe lub czasowo;

(10) „trwały nośnik” oznacza urządzenie umożliwiające konsumentowi lub 
przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w 
sposób który daje mu do nich dostęp w przyszłości przez okres odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

(11) „formularz zamówienia” oznacza instrument określający postanowienia 
umowne, który ma być podpisany przez konsumenta z zamiarem zawarcia 
umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa;

(12) „produkt” oznacza każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości oraz prawa i 
zobowiązania;

(13) „usługa finansowa” oznacza każdą usługę o charakterze bankowym, 
kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub 
płatniczym;

(14) „staranność zawodowa” oznacza standard dotyczący szczególnej wiedzy i 
staranności, których można w racjonalny sposób oczekiwać od przedsiębiorcy 
w jego relacjach z konsumentami, zgodnie z uczciwymi praktykami 
rynkowymi lub ogólną zasadą dobrej wiary w zakresie jego działalności;

(15) „aukcja” oznacza metodę sprzedaży, w której towary lub usługi są oferowane 
przez przedsiębiorcę w procedurze składania konkurencyjnych ofert, również z 
użyciem środków porozumiewania się na odległość, i w której oferent 
proponujący najwyższą cenę jest zobowiązany do zakupu towarów lub usług. 
Transakcja zawarta na podstawie oferty o ustalonej cenie, pomimo danej 
konsumentowi możliwości zawarcia transakcji w procedurze składania 
konkurencyjnych ofert, nie jest aukcją;

(16) „aukcja publiczna” oznacza metodę sprzedaży, w której towary towar lub 
usługa są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentom na zgromadzeniu 
fizycznie dostępnym dla publiczności, którzy osobiście uczestniczą lub mają 
możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, w procedurze składania 
konkurencyjnych ofert prowadzonej odpłatnie przez osobę trzecią
(organizatora aukcji); w aukcji rosnącej sprzedaje się towar lub usługę 
konsumentowi, który zaoferuje najwyższą cenę; w aukcji malejącej sprzedaje 
się towar lub usługę konsumentowi, który natychmiast oświadczy jako 
pierwszy, że kupuje towar lub usługę w podanej cenie, i w której oferent 
proponujący najwyższą cenę jest zobowiązany do zakupu towarów;

(17) „producent” oznacza wytwórcę towarów, importera towarów na terytorium 
Wspólnoty lub każdą osobę oznaczającą siebie jako producenta poprzez 
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umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaku 
wyróżniającego na towarach;

(18) „gwarancja handlowa” oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy lub 
producenta („gwarant”) wobec konsumenta, oprócz wypełnienia ciążących na 
nim obowiązków prawnych, do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, 
ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie spełniają one specyfikacji 
określonej w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej reklamie 
dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem;

(19) „pośrednik” oznacza przedsiębiorcę, który zawiera umowę w imieniu lub na 
rzecz konsumenta;

(20) „umowa dodatkowa powiązana” oznacza umowę, na mocy której konsument 
nabywa towary lub usługi powiązane tworzące z umową zawieraną na 
odległość lub umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa gospodarczą 
jedność, przy czym towary te lub usługi są dostarczane lub świadczone przez 
przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia pomiędzy tą osobą 
trzecią a przedsiębiorcą. Jedność gospodarcza występuje wówczas, gdy towar 
lub usługa przewidziana umową powiązaną służy wykonaniu innej umowy 
lub gdy przeznaczona jest do korzystania z towaru lub usługi przewidzianych 
inną umową.

Artykuł 2a
Zmiana dyrektywy 2002/65/WE

Artykuł 2 lit. a) dyrektywy 2002/65/WE otrzymuje następujące brzmienie:
„a) „umowa zawierana na odległość” oznacza umowę o dostawę towaru lub 

świadczenie usługi, zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem, która 
zawierana jest w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub 
świadczenia usług na odległość, przy czym przedsiębiorca i konsument nie są 
osobiście jednocześnie obecni przy zawarciu umowy, lecz korzystają 
wyłącznie z jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na 
odległość;”

Artykuł 3
Zakres

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do umów dostawy towaru lub świadczenia usługi i 
umów o świadczenie usług zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, na 
warunkach i w zakresie przewidzianych w jej przepisach.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do usług finansowych tylko w zakresie niektórych 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jak przewidziano w art. 8-20, 
nieuczciwych postanowień umownych, jak przewidziano w art. 30-39 oraz 
przepisów ogólnych, jak przewidziano w art. 40-46, w związku z art. 4 dotyczącym 
pełnej harmonizacji.
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3. Do umów objętych zakresem dyrektywy 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady10 oraz dyrektywy Rady 90/314/EWG11 zastosowanie mają tylko art. 30-39 
dotyczące praw konsumenta w zakresie nieuczciwych postanowień umownych, w 
związku z art. 4 dotyczącym pełnej harmonizacji.

4. Artykuły 5, 7, 9 i 11 pozostają bez uszczerbku dla przepisów dotyczących wymogów 
w zakresie informacji zawartych w dyrektywie 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady12 oraz w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady13.

Artykuł 4
Pełna Celowa pełna harmonizacja

1. O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać do ich prawa krajowego przepisów odbiegających od 
tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o treści odmiennych przepisów krajowych ma to 
zastosowanie także do przepisów surowszych lub łagodniejszych, zapewniających 
inny poziom ochrony konsumentów.

1a. Niniejszego artykułu nie stosuje się do przepisów rozdziału II dotyczących umów 
zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, 
które zgodnie z art. 4b wyłączono z zakresu rozdziału II.

1b. Niniejszego artykułu nie stosuje się do przepisów rozdziału IV dotyczących umów, 
które zgodnie z art. 21 wyłączono z zakresu rozdziału IV.

1c. Niniejszego artykułu nie stosuje się do przepisów rozdziału IV dotyczących umów, 
które zgodnie z art. 30 wyłączono z zakresu rozdziału V.

Artykuł 4a
Okresy, daty i terminy

W celu wyznaczenia terminów określonych w niniejszej dyrektywie należy stosować 
rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające 
zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów. 

                                               
10 Dz.U. L 280 z 29.10.1994, s. 83.
11 Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59.
12 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
13 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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Rozdział II

Informacje dla konsumentów oraz prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość i 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Artykuł 4b
Zakres

1. Niniejszy rozdział dotyczy umów zawieranych na odległość i umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. Niniejszy rozdział nie dotyczy umów zawieranych na odległość i umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,
a) które dotyczą praw do nieruchomości, z wyjątkiem umów dotyczących najmu 

lub dotyczących robót związanych z nieruchomościami;
b) które wchodzą w zakres dyrektywy Rady 90/314/EWG lub w zakres dyrektyw 

2002/65/WE, 2002/83/WE, 2008/48/WE lub 2008/122/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

3. Niniejszy rozdział nie dotyczy umów zawieranych na odległość,
a) zawieranych przy wykorzystaniu automatów sprzedających bądź 

zautomatyzowanych lokali handlowych;
b) zawieranych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych 

automatów telefonicznych, jeżeli umowy te regulują korzystanie z takich 
automatów.

4. Artykuły 12-19 nie mają zastosowania do umów zawieranych na odległość 
dotyczących świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, transportu, wynajmu 
samochodów, gastronomii lub wypoczynku, jeżeli dotyczą świadczenia tych usług w 
ściśle określonym dniu lub okresie.

Artykuł 5
Ogólne Wymogi w zakresie informacji dotyczące umów zawieranych na odległość i umów 

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

1. W stosownym czasie przed Przed zawarciem każdej umowy sprzedaży lub umowy o 
świadczenie usług zawieranej na odległość i umowy zawieranej poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca lub osoba występująca w jego imieniu lub na jego 
zlecenie udziela konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób oraz z zachowaniem 
zasady dobrej wiary następujących informacji, jeżeli nie wynikają one z 
okoliczności:

a) główne cechy produktu towaru lub usługi, w takim zakresie, w jakim jest to 
właściwe dla danego środka przekazu nośnika i produktu towaru lub usługi;

b) adres pocztowy i tożsamość przedsiębiorcy, np. nazwa firmy i, w stosownych 
przypadkach, adres pocztowy i tożsamość przedsiębiorcy, na którego rzecz 
działa;
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ba) adres pocztowy miejsca prowadzenia działalności oraz numer telefonu i faxu 
przedsiębiorcy lub jego adres e-mail, o ile jest dostępny, aby konsument miał 
możliwość szybkiego skontaktowania się z przedsiębiorcą i skutecznego 
komunikowania się z nim; 

c) cena wraz z podatkami lub, w przypadku gdy charakter produktu nie pozwala 
w sposób racjonalny na wcześniejsze obliczenie ceny, sposób, w jaki cena jest 
obliczana, jak również, w odpowiednich przypadkach, wszelkie dodatkowe 
opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe albo, w sytuacji, gdy 
wcześniejsze obliczenie tych opłat nie jest w sposób racjonalny możliwe, 
informacja o możliwości powstania takich dodatkowych kosztów;

d) warunki płatności, dostawy lub wykonania oraz procedury rozpatrywania 
reklamacji, jeżeli odbiegają one od wymogów staranności zawodowej;

e) istnienie prawa odstąpienia, w stosownych przypadkach jeżeli przewidziane 
jest prawo odstąpienia, warunki, termin i procedura korzystania z tego 
prawa; w tym celu przedsiębiorca może wykorzystać wzór pouczenia o 
odstąpieniu oraz wzór formularza odstąpienia określone w załączniku I (A i 
B) lub skorzystać z innego jednoznacznego oświadczenia; 

f) dostępność i warunki usług po sprzedaży oraz gwarancje handlowe, w 
stosownych przypadkach;

g) czas trwania umowy, w stosownych przypadkach lub, jeżeli umowa zawarta 
jest na czas nieoznaczony, warunki jej rozwiązania;

h) minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy, w 
stosownych przypadkach;

i) istnienie oraz warunki kaucji lub innych gwarancji finansowych, które mają 
być złożone przez konsumenta na żądanie przedsiębiorcy;

j) możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów, w stosownych przypadkach.
2. W przypadku aukcji publicznej informacje określone w ust. 1 lit. b) i ba) mogą być 

zastąpione przez podanie przekazanie odpowiednich danych organizatora aukcji
adresu pocztowego i tożsamości organizatora aukcji.

2a. Państwa członkowskie nie wprowadzają żadnych dodatkowych wymogów 
formalnych stosowanych do wzoru pouczenia o odstąpieniu określonego w 
załączniku I (A).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną część umowy zawieranej na 
odległość i umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedaży lub umowy 
o świadczenie usług.

3a. Jeżeli postanowienia niniejszego artykułu pozostają w sprzeczności z innymi 
przepisami prawa Unii, które regulują wymogi w zakresie informacji w przypadku 
szczególnych umów, prawo Unii ma pierwszeństwo i jest właściwe dla tych 
szczególnych umów.

3b. W przypadku umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa, które dotyczą nieruchomości, świadczenia usług transportowych, 
finansowych, zdrowotnych i socjalnych, państwa członkowskie mogą wprowadzić 
lub utrzymać w mocy dodatkowe wymogi w zakresie informacji.
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3c. Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać w mocy dodatkowe wymogi 
w zakresie informacji w przypadku wszystkich umów zawieranych na odległość i 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, dotyczących świadczenia usług, 
dla których zgodnie z art. 22 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym14 przewidują wobec usługodawców, mających siedzibę na ich 
terytorium, dodatkowe wymogi w zakresie informowania.

3d. Ciężar dowodu wypełnienia wymogów w zakresie informacji określonych w 
niniejszym rozdziale spoczywa na przedsiębiorcy.

Artykuł 6
Nieudzielenie informacji

1. Jeżeli przedsiębiorca naruszył wymogi informacyjne dotyczące opłat dodatkowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), konsument nie uiszcza tych opłat dodatkowych.

2. Bez uszczerbku dla art. 7 ust. 2, 13 i 42, konsekwencje każdego naruszenia art. 5 
określane są zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Państwa członkowskie 
przewidują w ich krajowym prawie umów skuteczne środki ochrony prawnej w 
przypadku naruszenia art. 5.

Artykuł 7 
Szczegółowe wymogi w zakresie informacji dotyczące pośredników

1. Przed zawarciem umowy pośrednik informuje konsumenta, że działa w imieniu lub 
na rzecz innego konsumenta oraz że zawarta umowa nie jest uważana za umowę 
pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, lecz za umowę pomiędzy dwoma 
konsumentami i jako taka nie jest objęta zakresem niniejszej dyrektywy.

2. W przypadku niewypełnienia przez pośrednika obowiązku z ust. 1 uważa się, że 
zawarł on umowę we własnym imieniu.

3. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do aukcji publicznych.

Rozdział III

Informacje dla konsumentów oraz prawo odstąpienia od umów zawieranych na 
odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Artykuł 8
Zakres stosowania

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa.

                                               
14 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
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Artykuł 9
Wymogi w zakresie informacji dotyczące umów zawieranych na odległość i umów 

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

W odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela następujących informacji, które stają się integralną 
częścią umowy:

a) informacje, o których mowa w art. 5 i 7 oraz, w drodze odstępstwa od art. 5 
ust. 1 lit. d), warunki płatności, dostawy i wykonania, we wszystkich 
przypadkach;

b) jeżeli przewidziane jest prawo odstąpienia, warunki oraz procedury korzystania 
z niego, zgodnie z załącznikiem I;

c) adres pocztowy miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, jeżeli różni 
się od jego adresu pocztowego (a w stosownych przypadkach adres 
przedsiębiorcy, na rzecz którego działa), pod który konsument może kierować 
skargi;

d) istnienie kodeksów postępowania oraz dostępu do nich, w stosownych 
przypadkach;

e) możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów, w stosownych przypadkach;
f) informacja, że umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą, w konsekwencji 

czego konsument będzie mógł korzystać z ochrony gwarantowanej w niniejszej 
dyrektywie.

Artykuł 10
Wymogi formalne dotyczące wypełnienia wymogów w zakresie informacji w przypadku

umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

1. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje 
przewidziane w art. 5 art. 9 udzielane są w akcie umowy lub na innym trwałym 
nośniku w stosownym czasie przed zawarciem umowy, na ile wydaje się to właściwe 
z uwagi na charakter umowy na formularzu zamówienia, w prostym i zrozumiałym 
języku, oraz są czytelne. Formularz zamówienia zawiera standardowy formularz 
odstąpienia, określony w załączniku I (B).

2. Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa jest ważna tylko w przypadku, 
gdy konsument podpisał formularz zamówienia, a w przypadkach, w których brak 
jest formularza zamówienia na papierze, gdy otrzymał jego kopię na innym trwałym 
nośniku.

3. Państwa członkowskie nie wprowadzają żadnych innych wymogów formalnych niż 
te przewidziane w ust. 1 i 2.

Artykuł 11
Wymogi formalne dotyczące wypełnienia wymogów w zakresie informacji w przypadku
umów zawieranych na odległość
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1. W odniesieniu do umów zawieranych na odległość informacje przewidziane w art. 5
art. 9 lit. a) są udzielane lub udostępnianie konsumentowi w stosownym czasie przed 
zawarciem umowy, w prostym i zrozumiałym języku, oraz są czytelne, w sposób 
odpowiadający wykorzystywanym środkom porozumiewania się na odległość.

2. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem drogą telefoniczną z zamiarem 
zawarcia umowy, na początku rozmowy z konsumentem podaje swoje dane 
tożsamości oraz wskazuje na handlowy cel rozmowy.

3. Jeżeli umowa jest zawarta za pośrednictwem nośnika, który ze względu na 
ograniczony rozmiar lub czas uniemożliwia zamieszczenie informacji, przed 
zawarciem umowy przedsiębiorca dostarcza, na tym szczególnym nośniku, informacje 
dotyczące przynajmniej głównych cech produktu i łącznej ceny, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 lit. a) – i c). Pozostałe informacje, o których mowa w art. 5 i 7, udzielane 
są przez przedsiębiorcę konsumentowi we właściwy sposób, zgodnie z ust. 1.

4. Konsument otrzymuje potwierdzenie wszystkich informacji, o których mowa w art. 5
art. 9 lit. a)-f) na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po zawarciu każdej umowy na 
odległość, a najpóźniej w momencie dostarczenia towarów albo rozpoczęcia 
wykonywania usługi, chyba że informacja została udzielona konsumentowi na 
trwałym nośniku przed zawarciem każdej umowy na odległość.

5. Państwa członkowskie nie wprowadzają żadnych innych wymogów formalnych niż te 
przewidziane w ust. 1-4.

Artykuł 12
Długość i początek okresu odstąpienia

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej zawieranej na 
odległość lub umowy zawartej zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa przez okres 
czternastu dni bez podawania powodów. 

2. W przypadku umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej zawieranej poza 
lokalem przedsiębiorstwa, dotyczącej dostawy towarów, okres odstąpienia rozpoczyna 
się w dniu podpisania przez konsumenta formularza zamówienia, a w przypadkach, 
gdy formularz zamówienia nie ma formy papierowej, w dniu otrzymania przez 
konsumenta kopii formularza zamówienia na innym trwałym nośniku. W przypadku 
umowy sprzedaży towarów zawieranej na odległość okres odstąpienia rozpoczyna się 
w dniu, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
konsumenta wejdzie w faktyczne posiadanie każdego z zamówionych towarów. W 
przypadku dostawy towarów w kilku partiach lub częściach okres odstąpienia 
rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, 
wskazana przez konsumenta wejdzie w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części 
towarów.

2a. W przypadku umowy o świadczenie usług zawieranej na odległość okres odstąpienia 
rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

2b. W przypadku umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta 
egzemplarza podpisanej umowy na trwałym nośniku.
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2c. W przypadku umowy mieszanej zawartej na odległość lub umowy mieszanej 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w 
którym konsument wchodzi w posiadanie towaru i w dniu, w którym określona w 
umowie mieszanej usługa zostaje wykonana lub w przypadku usługi długotrwałej –
następuje rozpoczęcie jej świadczenia. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest dotrzymany, jeżeli informacja o skorzystaniu z 
prawa odstąpienia zostanie wysłana przez konsumenta przed jego upływem.

3. Państwa członkowskie nie zabraniają stronom wypełniania ich obowiązków 
wynikających z umowy w czasie okresu odstąpienia. 

Artykuł 13
Nieudzielenie informacji o prawie odstąpienia

1. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie odstąpienia, 
naruszając art. 5 ust. 1 lit. e) art. 9 lit. b), oraz art. 10 ust. 1 i 11 ust. 4, okres 
odstąpienia kończy się rok trzy miesiące po całkowitym wypełnieniu przez 
przedsiębiorcę jego pozostałych zobowiązań umownych.

1a. W przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony okres 
odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.

Artykuł 14
Korzystanie z prawa odstąpienia

1. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej 
decyzji odstąpienia od umowy na trwałym nośniku. W tym celu konsument może 
wykorzystać wzór poprzez oświadczenie skierowane do przedsiębiorcy, 
sformułowane własnymi słowami, albo przy wykorzystaniu standardowego
formularza odstąpienia, określonego w załączniku I (B) lub skorzystać z innego 
jednoznacznego oświadczenia.

Państwa członkowskie nie wprowadzają żadnych dodatkowych wymogów formalnych 
stosowanych do wzoru standardowego formularza odstąpienia.

2. W przypadku umów zawieranych na odległość przez Internet przedsiębiorca może, 
oprócz sposobów, o których mowa w ust. 1, umożliwić konsumentowi elektroniczne 
wypełnienie i przesłanie wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego 
w załączniku I (B), lub innego oświadczenia o odstąpieniu, na stronie internetowej 
przedsiębiorcy lub przesłanie takiego formularza lub oświadczenia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku przedsiębiorca przesyła 
niezwłocznie konsumentowi potwierdzenie odbioru takiego formularza drogą 
elektroniczną.

Artykuł 15
Skutki odstąpienia

Skorzystanie z prawa odstąpienia powoduje wygaśnięcie obowiązków stron, dotyczących:
a) wykonania umowy zawieranej zawartej na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, lub
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b) zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w 
przypadkach złożenia oferty przez konsumenta.

Artykuł 16
Obowiązek zwrotu kwoty pobranej przez przedsiębiorcę Obowiązki przedsiębiorcy w 

przypadku odstąpienia

1. Przedsiębiorca zwraca każdą sumę otrzymaną od konsumenta w terminie 14 30 dni 
od dnia, w którym otrzymał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia.

1a. W przypadku gdy konsument wyraźne wskazał inny sposób dostawy niż dostawa 
standardowa, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów 
wynikłych z tego tytułu.

2. W przypadku umów sprzedaży zawartych na odległość i umów zawartych poza 
lokalem przedsiębiorstwa, dotyczących dostawy towarów, przedsiębiorca może 
wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu otrzymania lub odebrania przez niego 
towarów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej, chyba że przedsiębiorca zaproponował, 
że sam odbierze towary.

Artykuł 17
Obowiązek zwrotu przez Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia

1. Jeżeli w przypadku umów sprzedaży zawartych na odległość i umów zawartych 
poza lokalem przedsiębiorstwa, dotyczących dostawy towarów, konsument lub, na 
jego życzenie, osoba trzecia weszła w posiadanie towarów przed wygaśnięciem 
okresu odstąpienia, konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo 
osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, w terminie 14 dni od dnia, w 
którym poinformował przedsiębiorcę o zamiarze odstąpienia, chyba że 
przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towary.

2. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Konsument nie 
pokrywa tych kosztów, jeżeli chyba że przedsiębiorca zgodził się na ich pokrycie lub 
jeżeli cena odsyłanych towarów przekracza wartość 50 EUR.

3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z 
niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do oceny
stwierdzenia rodzaju, właściwości charakteru i sposobu działania towarów. 
Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości, jeżeli przedsiębiorca nie 
poinformował go o prawie odstąpienia zgodnie z art. 9 lit. b) art. 5 ust. 1 lit. e). W 
odniesieniu do umów o świadczenie usług, których dotyczy prawo odstąpienia, 
konsument nie ponosi żadnych kosztów całkowitych ani częściowych za usługi 
świadczone w okresie odstąpienia.

Artykuł 18
Skutki skorzystania z prawa odstąpienia dla umów powiązanych dodatkowych

1. Bez uszczerbku dla art. 15 dyrektywy 2008/48/WE, jeżeli konsument skorzysta z 
prawa odstąpienia od umowy zawartej zawieranej na odległość lub poza lokalem 
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przedsiębiorstwa zgodnie z art. 12-17, automatycznie wygasają wszelkie umowy 
powiązane dodatkowe, bez żadnych kosztów dla konsumenta, które nie zostały 
przewidziane w wymienionej dyrektywie.

2. Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe warunki rozwiązania takich umów.

Artykuł 19
Wyjątki od prawa odstąpienia

1. W odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorcy prawo odstąpienia nie ma zastosowania do następujących 
przypadków:

a) usługi, których świadczenie już rozpoczęto, za wyraźną zgodą konsumenta 
wyrażoną na trwałym nośniku, przed końcem 14-dniowego okresu, o którym 
mowa w art. 12;

b) dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena jest zależna od wahań 
na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu;

c) dostawa towarów wyprodukowanych według specyfikacji określonych przez 
konsumenta lub dostosowanych do jego zamówienia lub takich, które ulegają 
szybkiemu zepsuciu bądź mają krótki termin przydatności do użycia;

ca) dostawa produktów spożywczych, napojów lub innych towarów 
wymagających należytych warunków higienicznych, których opakowanie lub 
zamknięcie zostało otwarte przez konsumenta;

cb) umowy, co do których konsument żądał ich natychmiastowego wykonania 
przez przedsiębiorcę, w celu zaradzenia pilnej sytuacji; jeżeli w takiej sytuacji 
przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi lub sprzedaje dodatkowe towary, 
inne niż te wyraźnie konieczne dla zaradzenia pilnej sytuacji konsumenta, 
prawo odstąpienia ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów;

cc) umowy, w przypadku których konsument wyraźnie wezwał przedsiębiorcę do 
wykonania w miejscu jego zamieszkania napraw lub konserwacji jego 
własności; jeżeli w takiej sytuacji przedsiębiorca wykonuje usługi dodatkowe 
oprócz tych wyraźnie zamówionych przez konsumenta lub dostarcza towary 
inne niż części zamienne konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub 
naprawy, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia w odniesieniu do 
tych dodatkowych usług lub towarów.

d) dostawa wina, którego cena została uzgodniona przy zawarciu umowy 
sprzedaży, a dostawa którego może nastąpić dopiero po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 oraz którego faktyczna wartość zależy od wahań 
na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie może mieć żadnego 
wpływu;

e) dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub 
zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie 
zostało naruszone przez konsumenta;

f) dostawa gazet, periodyków i czasopism;
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g) świadczenie usług w zakresie gier i loterii;

h) umowy zawierane podczas aukcji publicznej.
2. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa prawo 

odstąpienia nie ma zastosowania do następujących przypadków:
a) umowy na dostawy środków spożywczych, napojów lub innych towarów 

przeznaczonych do codziennego użytku w gospodarstwach domowych, 
wybranych wcześniej przez konsumenta za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość i dostarczanych do miejsca zamieszkania, 
pobytu lub pracy konsumenta przez przedsiębiorcę, który w normalnych 
warunkach sprzedaje towary we własnym lokalu przedsiębiorcy ;

b) umowy, co do których konsument żądał ich natychmiastowego wykonania 
przez przedsiębiorcę, w celu zaradzenia pilnej sytuacji; jeżeli w takiej sytuacji 
przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi lub sprzedaje dodatkowe towary, 
inne niż te wyraźnie konieczne dla zaradzenia pilnej sytuacji konsumenta, 
prawo odstąpienia ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów;

c) umów, w przypadku których konsument wezwał przedsiębiorcę, za 
pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, do wykonania w 
miejscu jego zamieszkania napraw lub konserwacji jego własności; jeżeli w 
takiej sytuacji przedsiębiorca zapewnia usługi dodatkowe do tych wyraźnie 
zamówionych przez konsumenta albo towary inne niż części zamienne 
wykorzystywane w konserwacji lub naprawach, prawo odstąpienia ma 
zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.

3. Strony mogą zgodzić się na niestosowanie ust. 1 i 2.

Artykuł 20
Wyłączenie umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

1. Artykuły 8-19 nie mają zastosowania do umów zawieranych na odległość i umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa:

a) dotyczących sprzedaży nieruchomości lub odnoszących się do innych praw 
rzeczowych, z wyjątkiem najmu oraz usług budowlanych i remontowych 
związanych z nieruchomościami;

b) zawieranych przy wykorzystaniu automatów sprzedających bądź 
zautomatyzowanych lokali handlowych;

c) zawieranych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych 
automatów telefonicznych;

d) umów na dostawy przez przedsiębiorcę środków spożywczych lub napojów, 
jeżeli dostawy dokonywane są często i regularnie w pobliżu lokalu 
przedsiębiorcy.

2. Artykuły 8-19 nie mają zastosowania do umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa, dotyczących:

a) ubezpieczeń,
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b) usług finansowych, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na 
które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w czasie okresu 
odstąpienia, jak przewidziano w art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2002/65/WE15

oraz
c) kredytów objętych zakresem dyrektywy 2008/48/WE.

3. Artykuły 8-19 nie mają zastosowania do umów zawieranych na odległość 
dotyczących świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, transportu, wynajmu 
samochodów, gastronomii lub wypoczynku, jeżeli dotyczą świadczenia tych usług w 
ściśle określonym dniu lub okresie.

(…)

                                               
15 Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.
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ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA

A. Wzór pouczenia o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni kalendarzowych, bez 
podania powodów. 
Okres rozpoczyna się [w momencie otrzymania zamówionych towarów] 1. Przy obliczaniu 
tego terminu nie uwzględnia się dnia [otrzymania towarów] 2. Jeżeli ostatni dzień biegu 
terminu przypada na dzień ustawowo wolny, sobotę lub niedzielę, termin upływa w 
kolejnym dniu roboczym.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest terminowe wysłanie oświadczenia o 
odstąpieniu. 
Oświadczenie o odstąpieniu należy przekazać na trwałym nośniku (np. w formie listu 
przesłanego pocztą) 3; 4. Można w tym celu wykorzystać załączony wzór; nie jest to jednak 
wymagane.

Skutki odstąpienia
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany do odesłania 
otrzymanych towarów w terminie czternastu dni kalendarzowych na [koszt przedsiębiorcy]
5. Bieg terminu rozpoczyna się dla konsumenta w momencie wysłania oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy. Przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia wysłania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli ostatni dzień biegu terminu przypada na dzień 
ustawowo wolny, sobotę lub niedzielę, termin upływa w kolejnym dniu roboczym.
Jeżeli konsument może odesłać otrzymane towary jedynie w gorszym stanie niż pierwotny, 
odpowiada on za zmniejszenie wartości towarów. Powyższe ma zastosowanie jedynie wtedy, 
gdy zmniejszenie wartości towarów wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w 
stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia rodzaju i właściwości towarów. Konsument 
może uniknąć pogorszenia stanu towarów, jeżeli nie zacznie ich używać i zaniecha 
wszelkich działań mających wpływ na ich wartość.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu 
w ciągu czternastu dni kalendarzowych każdej sumy otrzymanej od konsumenta. Bieg 
terminu rozpoczyna się dla przedsiębiorcy w momencie otrzymania od konsumenta 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się 
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli ostatni dzień biegu terminu 
przypada na dzień ustawowo wolny, sobotę lub niedzielę, termin upływa w kolejnym dniu 
roboczym.
Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu [otrzymania przez niego 
towarów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi najwcześniej] 6. 

Wskazówki:
1 W poniższych szczególnych przypadkach tekst w nawiasach brzmi następująco: 

a) w przypadku umów o świadczenie usług, zawieranych na odległość: „w momencie 
zawarcia umowy”;
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b) w przypadku umów o świadczenie usług, zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa: „w momencie otrzymania egzemplarza podpisanej umowy na 
trwałym nośniku (np. w formie papierowej)”;

2 W poniższych szczególnych przypadkach tekst w nawiasach brzmi następująco: 
a) w przypadku umów o świadczenie usług, zawieranych na odległość: „zawarcia 

umowy”;
b) w przypadku umów o świadczenie usług, zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa: „otrzymania egzemplarza podpisanej umowy”;
3 W przypadku umów zawieranych na odległość wpisuje się następujący tekst: 

a) jeżeli przedsiębiorca zezwala konsumentowi na odstąpienie od umowy drogą 
elektroniczną: „lub e-mailem”;

b) jeżeli przedsiębiorca zezwala konsumentowi na elektroniczne wypełnienie wzoru 
formularza odstąpienia na stronie internetowej: „lub wypełnić na stronie 
internetowej przedsiębiorcy”.

4 Należy wpisać: tożsamość i adres siedziby przedsiębiorcy. W przypadku umów 
zawieranych na odległość należy dodatkowo podać: adres e-mail i/lub adres 
internetowy przedsiębiorcy, które konsument może wykorzystać do powiadomienia o 
odstąpieniu od umowy.

5 Jeżeli cena odsyłanych towarów nie przekracza wartości 50 EUR, tekst w nawiasach 
brzmi następująco: „na koszt konsumenta”.

6 Jeżeli przedsiębiorca proponuje, że sam odbierze towary od konsumenta, tekst w 
nawiasach brzmi następująco: „odebrania towarów od konsumenta”.

A. Informacje, które należy przekazać wraz z formularzem odstąpienia
1. Nazwa, adres pocztowy i adres e-mail przedsiębiorcy, któremu należy przesłać 

formularz odstąpienia.
2. Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz o tym, że z prawa 

tego można skorzystać, przesyłając poniższy formularz odstąpienia na trwałym 
nośniku do przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1:

a) w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 
czternastu dni od podpisania formularza zamówienia;

b) w przypadku umów sprzedaży zawieranych na odległość w ciągu czternastu 
dni od wejścia konsumenta lub osoby trzeciej, innej niż przewoźnik i 
wskazanej przez konsumenta, w faktyczne posiadanie towarów;

c) w przypadku umów o świadczenie usług, zawieranych na odległość:

– w ciągu czternastu dni od zawarcia umowy, w przypadku gdy konsument 
nie udzielił wcześniej wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonania umowy 
przed końcem tego okresu czternastodniowego;

– w ciągu okresu kończącego się w momencie rozpoczęcia wykonania 
umowy, w przypadku gdy konsument udzielił wcześniej wyraźnej zgody 
na rozpoczęcie wykonania umowy przed końcem tego okresu 
czternastodniowego.

4. W przypadku umów sprzedaży, informacja dla konsumenta o terminach i sposobach 
odesłania towarów przedsiębiorcy oraz o warunkach zwrotu kosztów zgodnie z art. 
16 i 17 ust. 2.
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5. W przypadku umów zawieranych na odległość przez Internet, informacja o tym, że 
konsument może wypełnić i przesłać standardowy formularz odstąpienia za 
pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy i że otrzyma niezwłocznie od 
przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

6. Informacja o tym, że konsument może skorzystać z formularza odstąpienia 
zawartego w części B.

B. Wzór formularza odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:  (tożsamość, adres siedziby i ewentualnie adres e-mail przedsiębiorcy)(*)
– Niniejszym zawiadamiam/zawiadamiamy (**) o moim/naszym (**) odstąpieniu od 

umowy. Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu 
od umowy sprzedaży następujących towarów*/o świadczenie następującej usługi*

– Data zamówienia*/odbioru* (***):
– Imię(imiona) i nazwisko(-a)/Nazwa(-y) konsumenta(-ów) (***):
– Adres(-y) konsumenta(-ów) (***):
– Podpis(-y) konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie 

papierowej na piśmie) (***):
– Data (***):

    (*)   Wypełnia przedsiębiorca przed przekazaniem formularza konsumentowi.
  (**)    Niepotrzebne skreślić.

(***)  Wypełnia(-ją) konsument(-ci) w przypadku wykorzystania niniejszego formularza do 
odstąpienia od umowy.


