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Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1388/2012, którą złożył Winfried Hanemann (Niemcy) w sprawie 
prawa rezygnacji z usług przez konsumenta

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zapisał się na internetowy kurs na Uniwersytecie w Hagen (Niemcy). Gdy 
zapoznał się z materiałami z kursu, stwierdził, że nie odpowiada on jego określonym 
potrzebom w zakresie kształcenia i zrezygnował z usługi. Uniwersytet odmówił uznania 
rezygnacji i zażądał zapłaty za cały kurs. Składający petycję zauważa również, że na stronie 
internetowej z formularzem zgłoszeniowym nie było żadnych informacji na temat rezygnacji
z kursu. Znajdowała się tam jedynie informacja o możliwych reklamacjach, ale ostateczny 
termin ich składania minął, zanim składający petycję otrzymał materiały z kursu. Składający 
petycję jest zdania, że europejskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów przewidują 
prawo zwrotu zamówionej usługi lub rezygnacji z niej, co powinno mieć również 
zastosowanie w przypadku tego kursu. Uniwersytet mimo wszystko nalega na opłacenie kursu 
w całości. Składający petycję zwrócił się z tą sprawą do wielu podmiotów zajmujących się 
ochroną konsumentów w Niemczech, ale żaden z nich nie potrafił mu pomóc. Nawet 
Ministerstwo ds. Konsumentów (Bundesverbraucherministerium) nie potrafiło mu udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji
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W unijnym prawie konsumenckim rzeczywiście przewidziano prawo do odstąpienia od 
umowy o świadczenie usług zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość lub z dala od lokalu przedsiębiorstwa dostawcy usług. Prawo to jest obecnie 
gwarantowane, odpowiednio, w dyrektywie w sprawie sprzedaży na odległość 97/7/WE1 i w 
dyrektywie w sprawie sprzedaży obwoźnej 85/577/EWG2. Wspomniane dyrektywy zostaną w 
czerwcu 2014 r. zastąpione nową dyrektywą w sprawie praw konsumentów 2011/83/UE3, 
która jest obecnie transponowana w państwach członkowskich.

Przy założeniu, że składający petycję zawarł daną umowę za pośrednictwem internetu, 
zastosowanie mają przepisy dyrektywy w sprawie sprzedaży na odległość dotyczące prawa do 
odstąpienia od umowy. Mający zastosowanie art. 6 stanowi, co następuje:

1. W przypadku każdej umowy na odległość konsument może w terminie ustalonym na 
co najmniej siedem dni roboczych odstąpić od niej bez żadnych sankcji i bez 
konieczności podawania powodu. Konsument nie może ponosić z tytułu wykonywania 
swojego prawa odstąpienia od umowy żadnych opłat poza bezpośrednimi kosztami 
zwrotu towarów.
Terminy wykonywania tego prawa biegną:
- […],
- w przypadku usług od dnia zawarcia umowy lub wypełnienia obowiązków 
ustanowionych w art. 5, jeśli obowiązki te zostały wypełnione po zawarciu umowy, z 
zastrzeżeniem, że termin ten nie przekracza terminu trzech miesięcy określonego w 
następnym akapicie.
W przypadku niewypełnienia przez dostawcę obowiązków ustanowionych w art. 5 
termin wynosi trzy miesiące. Termin ten jest liczony:
- […],
- w przypadku usług od dnia zawarcia umowy.
Jeśli informacje określone w art. 5 zostały przekazane we wspomnianym 
trzymiesięcznym terminie, to termin siedmiu dni roboczych wskazany w akapicie 
pierwszym liczony jest od tego momentu.

Zgodnie z powyższym konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej na 
odległość w terminie co najmniej siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy. (Krajowe 
prawo państw członkowskich może przewidywać dłuższy termin odstąpienia; nowa 
dyrektywa w sprawie praw konsumentów wprowadza w całej Unii Europejskiej jednolity 
okres na odstąpienie od umowy wynoszący 14 dni.)

Jeżeli dostawca nie wypełni zobowiązań określonych w art. 5 dyrektywy w sprawie sprzedaży 
na odległość, tj. jeżeli nie dostarczy konsumentowi na trwałym nośniku (takim jak e-mail) 
potwierdzenia informacji przed zawarciem umowy wymaganych zgodnie z art. 4 

                                               
1 Dyrektywa 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19–27.
2 Dyrektywa 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, Dz.U. L 372 z 31.12.1985, s. 31–33.
3 Dyrektywa 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 Rady 
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64–88.
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wspomnianej dyrektywy, okres na odstąpienie od umowy może zostać wydłużony do trzech 
miesięcy. Informacje te uwzględniają główne cechy towarów lub usług oraz istnienie prawa 
do odstąpienia od umowy.

Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 6 ust. 3 konsument nie może skorzystać z prawa do 
odstąpienia od umowy o świadczenie usług, których wykonanie rozpoczęło się za zgodą 
konsumenta przed upływem okresu na odstąpienie od umowy, wynoszącego siedem dni 
roboczych.

Wniosek

Składający petycję twierdzi, że zwrócił się już do organizacji konsumenckich w Niemczech i 
że nie potrafiły one pomóc mu w odniesieniu do sporu z dostawcą usług. Jeżeli jednak 
składający petycję nadal ma wątpliwości co do legalności działań dostawcy usług, powinien 
zwrócić się o profesjonalną poradę i przeprowadzenie dogłębnej analizy prawnej wszystkich 
elementów przedmiotowej transakcji w celu ustalenia, czy dostawca usług miał prawo 
odmówić mu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Z tego względu zbadanie 
sytuacji zgłoszonej przez składającego petycję należy do sądów krajowych. W kontekście 
zgodności z dyrektywą w sprawie sprzedaży na odległość należy w szczególności sprawdzić, 
czy składający petycję powiadomił dostawcę usług o odstąpieniu od umowy w okresie na 
odstąpienie od umowy oraz czy składającemu petycję przysługiwał wydłużony okres na 
odstąpienie ze względu na brak należytego potwierdzenia przez dostawcę usług informacji 
dotyczących umowy, w tym dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. Ponadto nie ma 
wskazania, że przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży na odległość 
są niezgodne z dyrektywą w sprawie sprzedaży na odległość.

Jak już wspomniano powyżej, dyrektywa w sprawie sprzedaży na odległość zostanie w 
czerwcu 2014 r. zastąpiona nową dyrektywą w sprawie praw konsumentów. Chociaż nie 
będzie ona miała zastosowania do przedmiotowej transakcji składającego petycję, należy 
podkreślić, że nowa dyrektywa przewiduje szereg ulepszeń z myślą o konsumentach. W 
szczególności, jeśli chodzi o prawo do odstąpienia od umowy, poza wprowadzeniem 
wspomnianego powyżej jednolitego, czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy w 
dyrektywie w sprawie praw konsumentów wydłużono okres na odstąpienie o jeden rok, w 
przypadku gdy podmiot gospodarczy nie poinformował konsumenta o przysługujących mu 
prawach w należyty sposób. Ponadto konsumentowi będzie także przysługiwało prawo do 
odstąpienia od umowy o świadczenie usług, których wykonanie rozpoczęło się na prośbę 
konsumenta, nawet po rozpoczęciu wykonywania usług w okresie na odstąpienie od umowy, 
pod warunkiem że zapłaci dostawcy usług właściwe pokrycie kosztów usług świadczonych 
przed odstąpieniem od umowy.


