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Wniosek dotyczący dyrektywy 
– 

POPRAWKI PARLAMENTU* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

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  

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; 
symbol ▌sygnalizuje skreślenia. 
1 Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 54. 
2  Dz.U. C 200 z 25.08.2009, s. 76. 
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stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

a takŜe 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 
przedsiębiorstwa2 oraz w ▌dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość3. 

(2) PowyŜsze 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, Ŝe właściwe jest zastąpienie tych dwóch 
dyrektyw jedną dyrektywą. Nowa dyrektywa powinna określać standardowe 
przepisy dotyczące wspólnych aspektów umów zawieranych na odległość i 
poza lokalem przedsiębiorstwa przy równoczesnej rezygnacji z zasady 
minimalnej harmonizacji przyjętej we wcześniejszych dyrektywach, a takŜe 
przy jednoczesnym umoŜliwieniu państwom członkowskim utrzymania lub 
przyjęcia ▌bardziej surowych przepisów krajowych w odniesieniu do 
niektórych aspektów.  

(3) Artykuł 169 ust. 1 i art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) stanowi, Ŝe Unia ma przyczyniać się do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez środki, które przyjmuje 
na podstawie art. 114 Traktatu.  

(4) Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek wewnętrzny ma obejmować obszar bez 
granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ 
towarów i usług oraz swoboda przedsiębiorczości. Harmonizacja niektórych 
aspektów prawa umów konsumenckich zawieranych na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa jest niezbędnym czynnikiem wspierania 
faktycznego rynku wewnętrznego dla konsumentów, opartego na właściwym 
zrównowaŜeniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów z 
konkurencyjnością przedsiębiorstw, przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości.  

(5) Transgraniczny potencjał sprzedaŜy na odległość, który powinien być 
jednym z głównych osiągnięć rynku wewnętrznego, nie jest w pełni 
wykorzystywany▌. W porównaniu ze znacznym wzrostem krajowej 
sprzedaŜy na odległość w ciągu ostatnich kilku lat, wzrost sprzedaŜy 
transgranicznej jest ograniczony. RóŜnica jest szczególnie znacząca w 
przypadku sprzedaŜy internetowej, gdzie potencjał dalszego wzrostu jest 

                                                 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... 2011 r. 
2 Dz.U. L 372 z 31.12.1985, s. 31. 
3 Dz.U. L 144 z 04.06.1997, s. 19. ▌ 
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nadal wysoki. Transgraniczny potencjał umów negocjowanych poza lokalem 
przedsiębiorstwa (sprzedaŜ bezpośrednia) jest ograniczony szeregiem 
czynników, w tym róŜnymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
konsumentów, nakładanymi na tę branŜę. W porównaniu ze wzrostem 
krajowej sprzedaŜy bezpośredniej w ciągu ostatnich kilku lat, w 
szczególności w sektorze usług, na przykład mediów▌, liczba konsumentów 
korzystających z tego kanału w zakupach transgranicznych utrzymuje się na 
niezmiennym poziomie. W odpowiedzi na coraz szersze moŜliwości 
biznesowe w wielu państwach członkowskich, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (w tym równieŜ indywidualni przedsiębiorcy) i 
przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw sprzedaŜy bezpośredniej powinni 
mieć więcej moŜliwości 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 wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i lepszego funkcjonowania wewnętrznego rynku 
konsumenckiego. 

▌ 

(7) Pewne rozbieŜności 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 sprzedaŜ towarów 
i świadczenie usług. Nieproporcjonalne róŜnice podwaŜają równieŜ zaufanie 
konsumentów do rynku wewnętrznego. ▌ 

(8) Pełna harmonizacja niektórych waŜniejszych 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 Unii. Dzięki temu 
zlikwidowane zostaną bariery wynikające z róŜnic w przepisach oraz 
moŜliwe będzie urzeczywistnienie koncepcji rynku wewnętrznego w tej 
dziedzinie. Bariery takie moŜna zlikwidować tylko przez stworzenie 
jednolitych norm prawnych dla całej Unii. Dzięki nim konsumenci będą 
mogli korzystać z wysokiego poziomu ochrony w całej Unii. 

(8a) Zharmonizowane aspekty regulacyjne dotyczą jedynie umów zawieranych 
pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Dlatego niniejsza dyrektywa 
nie powinna wpływać na krajowe prawo umowne w dziedzinie 
zatrudnienia, na umowy związane z prawem spadkowym, na umowy 
dotyczące prawa rodzinnego, na umowy związane z zakładaniem lub 
organizacją przedsiębiorstw ani na statuty lub umowy spółek. 
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(9) JeŜeli chodzi o umowy ▌między przedsiębiorcami a konsumentami, 
dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące informacji, które mają zostać 
przekazane w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa oraz umów innych niŜ umowy zawierane na 
odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Niniejsza dyrektywa reguluje 
równieŜ prawo odstąpienia w przypadku umów zawieranych na odległość i 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i harmonizuje niektóre 
przepisy związane z realizacją umów konsumenckich i z innymi aspektami 
tych umów. 

(10) Przepisy niniejszej dyrektywy nie mogą naruszać przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 
r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)1. 

(10a) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać przepisów Unii dotyczących 
konkretnych sektorów takich jak, sektor produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, wyrobów medycznych, prywatności i łączności 
elektronicznej, praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, 
etykietowania Ŝywności oraz wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu ziemnego.  

(10b) Wymogi informacyjne przewidziane w niniejszej dyrektywie są 
uzupełnieniem wymogów informacyjnych dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym2 oraz dyrektywy 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)3. Państwa członkowskie zachowują moŜliwość 
nakładania dodatkowych wymogów informacyjnych na usługodawców, 
których siedziba znajduje się na ich terytorium. 

(10c) Państwa członkowskie powinny – zgodnie z prawem Unii – zachować 
moŜliwość stosowania przepisów niniejszej dyrektywy do obszarów 
nieobjętych zakresem jej zastosowania. Państwa członkowskie mogą zatem 
utrzymać w mocy lub wprowadzić przepisy krajowe – odpowiadające 
wszystkim lub niektórym przepisom niniejszej dyrektywy – wobec transakcji 
nieobjętych zakresem jej zastosowania. Państwa członkowskie mogą na 
przykład postanowić o rozszerzeniu zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy na osoby fizyczne lub prawne, które nie są konsumentami 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, na przykład na organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność czy na małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie mogą na tej samej 
zasadzie stosować przepisy niniejszej dyrektywy do umów, które nie są 

                                                 
1 Dz.U. L 177 z 04.07.2008, s. 6. 
2 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 
3 Dz.U. L 178 z 17.07.2000, s. 1. 
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umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu niniejszej dyrektywy, na 
przykład poniewaŜ nie są zawierane w ramach zorganizowanego systemu 
sprzedaŜy lub świadczenia usług na odległość. Ponadto państwa 
członkowskie mogą takŜe utrzymać w mocy lub wprowadzić krajowe 
przepisy w kwestiach nieuregulowanych wyraźnie niniejszą dyrektywą, np. 
dodatkowe przepisy o umowach sprzedaŜy, w tym przepisy związane z 
dostawą towarów lub wymogiem dostarczania informacji podczas 
obowiązywania umowy. 

(10d) Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na prawo krajowe w dziedzinie 
prawa zobowiązań, o ile aspekty prawa zobowiązań nie są nią regulowane. 
Dlatego niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa krajowego 
regulującego na przykład zawieranie czy waŜność umowy (np. brak zgody). 
Dyrektywa nie powinna teŜ wpływać na ogólne środki ochrony prawnej w 
odniesieniu do umów, na przepisy o publicznym ładzie gospodarczym, np. 
przepisy o nadmiernych czy wygórowanych cenach, ani na przepisy o 
nieetycznych transakcjach prawnych.  

(10e) Dyrektywa nie harmonizuje wymogów językowych stosowanych do umów 
konsumenckich. Państwa członkowskie mogą więc utrzymać w mocy lub 
wprowadzić do prawa krajowego wymogi językowe związane z 
informacyjnymi wymogami umownymi i postanowieniami umownymi.  

(10f) Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na prawo krajowe dotyczące 
reprezentacji prawnej, np. na przepisy o osobach działających w imieniu 
przedsiębiorcy lub na jego rzecz (np. agent lub powiernik). W tej dziedzinie 
właściwość przypada państwom członkowskim. Niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych. 

(10g) Definicja konsumenta powinna obejmować osoby fizyczne działające w 
celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.  JeŜeli jednak umowa 
zawierana jest w celach, które częściowo nie są związane z działalnością 
handlowa danej osoby, a częściowo wchodzą jednak w jej skład (umowy 
podwójnego zastosowania), a cel handlowy umowy jest do tego stopnia 
ograniczony, Ŝe nie jest dominujący w ogólnym kontekście dostawy, taka 
osoba równieŜ powinna być uznawana za konsumenta. 

(10h) Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw członkowskich w 
zakresie zdefiniowania, w zgodzie z prawem unijnym, usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym, określania, w jaki sposób usługi te 
powinny być zorganizowane i finansowane, zgodnie z zasadami pomocy 
państwa, oraz ustalania szczegółowych wymogów, którym podlegają. 
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(10i) Treści cyfrowe oznaczają dane opracowane i dostarczone w formie 
cyfrowej, jak np. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania 
wizualne lub teksty, niezaleŜnie od tego, czy dostęp do nich osiąga się 
poprzez pobieranie czy nadawanie z uŜyciem trwałego nośnika lub innych 
środków. Umowy o dostawy treści cyfrowych powinny wchodzić w zakres 
niniejszej dyrektywy.  JeŜeli treści cyfrowe dostarczane są na trwałym 
nośniku, takim jak płyty CD/DVD, treści te uznawane są za towary w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Tak jak w przypadku dostaw wody, gazu, 
energii elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej 
objętości lub w ustalonej ilości, dla celów niniejszej dyrektywy centralne 
ogrzewanie, a takŜe treści cyfrowe niedostarczone na trwałym nośniku nie 
powinny być klasyfikowane ani jako umowy sprzedaŜy, ani jako umowy o 
świadczenie usług. W przypadku takich umów konsument powinien mieć 
prawo odstąpienia od umowy, chyba Ŝe wyraził zgodę na rozpoczęcie 
świadczenia usług lub dostawy towarów w okresie odstąpienia i przyjął do 
wiadomości, Ŝe w związku z tym utraci prawo odstąpienia od umowy. Poza 
przepisami o wymogach informacji ogólnych przedsiębiorcy powinni 
informować konsumentów o funkcjach i odnośnej interoperacyjności treści 
cyfrowych. Pojęcie funkcji odnosi się do moŜliwych sposobów 
wykorzystania treści cyfrowych, na przykład do śledzenia zachowania 
konsumenta, a takŜe do braku lub istnienia jakichkolwiek technicznych 
ograniczeń, jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami 
autorskimi do treści cyfrowych lub kody regionu. Pojęcie odnośnej 
interoperacyjności ma opisywać informacje dotyczące standardowego 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, z którym cyfrowe treści są 
kompatybilne, na przykład system operacyjny, wymagana wersja, pewne 
cechy sprzętu komputerowego. Komisja powinna zbadać, czy w kwestii 
treści cyfrowych potrzebne są dalsze zharmonizowane przepisy, i w razie 
potrzeby przedłoŜyć wniosek rozstrzygający tę sprawę. 

▌ 

(12) ▌Definicja umowy zawieranej na odległość powinna obejmować wszystkie 
przypadki, w których umowa ▌zawierana jest między przedsiębiorcą a 
konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaŜy lub 
świadczenia usług na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 
większej liczby środków porozumiewania się na odległość (takich jak jak 
sprzedaŜ wysyłkowa, Internet, telefon lub faks) ▌aŜ do momentu zawarcia 
umowy i łącznie z nim. Powinna równieŜ obejmować sytuacje, w których 
konsument udaje się jedynie do lokalu przedsiębiorcy w celu zgromadzenia 
informacji o towarach lub usługach, a mające później miejsce negocjacje i 
zawarcie umowy odbywa się na odległość. Z drugiej strony, umowa, która 
jest negocjowana w lokalu przedsiębiorcy i zostaje ostatecznie zawarta za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość, nie powinna być 
uwaŜana za umowę zawartą na odległość. Za taką umowę nie naleŜy takŜe 
uznawać umowy parafowanej za pomocą środka porozumiewania się na 
odległość, ale ostatecznie zawartej w lokalu przedsiębiorcy. Pod pojęciem 
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umowy zawartej na odległość nie naleŜy rozumieć rezerwowania przez 
konsumenta – za pomocą środka porozumiewania się na odległość – usługi 
profesjonalisty, np. telefonicznego rezerwowania przez konsumenta wizyty 
u fryzjera. Pojęcie zorganizowanej sprzedaŜy lub świadczenia usług na 
odległość obejmuje systemy oferowane przez stronę trzecią, którą nie jest 
sam przedsiębiorca, ale z której przedsiębiorca korzysta, np. platforma 
internetowa. Definicja ta nie obejmuje jednak przypadków, w których 
strony internetowe oferują wyłącznie informacje o przedsiębiorcy, jego 
towarach lub usługach i moŜliwości skontaktowania się z tym 
przedsiębiorcą.  

▌ 

(14) Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa powinna być 
zdefiniowana jako umowa zawierana przy jednoczesnej fizycznej obecności 
przedsiębiorcy i konsumenta w miejscu, które nie jest lokalem 
przedsiębiorstwa, na przykład w domu konsumenta lub w jego miejscu 
pracy. Poza lokalem przedsiębiorstwa konsumenci mogą być naraŜeni na 
potencjalną presję psychologiczną lub na element zaskoczenia, niezaleŜnie 
od tego, czy wizyta przedsiębiorcy była przez nich zamówiona, czy teŜ nie. 
Definicja umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa powinna 
obejmować równieŜ sytuacje, kiedy we wspomnianych okolicznościach 
nawiązywany jest osobisty i indywidualny kontakt z konsumentem, ale 
sama umowa zostaje potem zawarta niezwłocznie w lokalu przedsiębiorcy 
lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość. Definicja umowy 
zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa nie obejmuje sytuacji, w których 
przedsiębiorca udaje się do domu konsumenta wyłącznie w celu dokonania 
pomiarów lub w celu oszacowania kosztów, które to czynności nie 
nakładają na konsumenta Ŝadnego zobowiązania, a umowa zawierana jest 
dopiero na późniejszym etapie w lokalu przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez przedsiębiorcę. W takich przypadkach 
umowa nie jest zawierana natychmiast po tym, jak przedsiębiorca zwrócił 
się do konsumenta z pytaniem, czy miał on czas na rozpatrzenie kosztorysu 
przedstawionego przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy. Za umowę 
zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa naleŜy uznać takŜe zakupy 
dokonywane podczas wyjazdu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, kiedy 
to prowadzi on promocję i sprzedaŜ produktów. 

(15) Lokal przedsiębiorcy powinien obejmować wszelkie lokale niezaleŜnie od 
ich formy (np. sklep, stoisko czy samochód cięŜarowy), które słuŜą 
przedsiębiorcy za stałe lub zwyczajowe miejsce prowadzenia działalności. 
Stoiska handlowe i wystawiennicze powinny zostać uznane za lokal 
przedsiębiorcy, jeŜeli spełniają ten wymóg. Miejsce prowadzenia 
działalności, w którym przedsiębiorca wykonuje działalność sezonową, np. 
w sezonie turystycznym w kurorcie narciarskim lub w kurorcie 
nadmorskim, naleŜy traktować jako lokal przedsiębiorstwa, poniewaŜ 
przedsiębiorca wykonuje tam swoją działalność zwyczajowo. Za lokal 
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przedsiębiorstwa nie naleŜy uznawać miejsc dostępnych publicznie, 
np. ulic, centrów handlowych, plaŜ, obiektów sportowych ani środków 
transportu publicznego, w których przedsiębiorca prowadzi działalność 
wyjątkowo, ani teŜ domów prywatnych czy miejsc pracy. Lokal osoby 
działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy zgodnie z niniejszą 
dyrektywą naleŜy uznać za lokal przedsiębiorstwa w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. 

(16) Dzięki trwałym nośnikom konsument będzie mógł przechowywać 
informacje tak długo, jak uzna to za zasadne dla ochrony swoich interesów 
wynikających ze stosunków z przedsiębiorcą. Takie nośniki obejmują w 
szczególności ▌papier, pamięć podręczną USB, płyty CD-ROM, DVD, karty 
pamięci lub dyski twarde komputerów, a takŜe pocztę elektroniczną. 

(16a) Aukcja publiczna zakłada, Ŝe przedsiębiorcy i konsumenci osobiście w niej 
uczestniczą lub mają moŜliwość osobistego w niej uczestnictwa. 
Przedsiębiorca oferuje konsumentom towary lub usługi w ramach 
przewidzianej w prawie niektórych państw członkowskich procedury 
składania ofert, którą prowadzi tzw. organizator aukcji uprawniony do 
prowadzenia sprzedaŜy publicznej towarów. Oferent proponujący najwyŜszą 
cenę jest zobowiązany do zakupu towarów lub usług. Korzystanie w celach 
aukcyjnych z platform internetowych pozostających w dyspozycji 
konsumentów i przedsiębiorców nie jest uznawane za aukcję publiczną 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy.  

▌ 

(20a) Umowy związane z centralnym ogrzewaniem powinny być objęte niniejszą 
dyrektywą, podobnie jak umowy na dostarczanie wody, gazu i energii 
elektrycznej. Centralne ogrzewanie odnosi się do dostawy ciepła, np. w 
postaci pary lub gorącej wody, z centralnego źródła produkcji przez system 
przesyłu i dystrybucji do wielu budynków na potrzeby ogrzewania. 

(20b) Umowy związane z przeniesieniem praw rzeczowych do nieruchomości lub 
tworzeniem takich praw, umowy dotyczące budowy nowych budynków, 
powaŜnej przebudowy istniejących budynków, a takŜe umowy najmu 
pomieszczeń do celów mieszkalnych są juŜ poddane licznym szczegółowym 
wymogom zawartym w ustawodawstwie krajowym. Obejmują one na 
przykład sprzedaŜ nieruchomości do wykończenia oraz dzierŜawę z opcją 
zakupu. Przepisy niniejszej dyrektywy nie są właściwe dla tych umów. 
Dlatego teŜ niniejsza dyrektywa nie powinna mieć do nich zastosowania. 
PowaŜna przebudowa to przebudowa porównywalna z budową nowego 
budynku, np. gdy zachowuje się jedynie fasadę starego budynku. Umowy o 
świadczenie usług, zwłaszcza związane z budową dobudówek do budynków 
(np. garaŜu czy werandy) oraz z naprawą i renowacją budynku inną niŜ 
powaŜna przebudowa, wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy, podobnie jak 
umowy związane z usługami pośredników nieruchomości oraz umowy 
związane z najmem pomieszczeń do celów innych niŜ mieszkalne.  
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(20c) Usługi transportowe obejmują transport pasaŜerski i transport towarów. 
Transport pasaŜerski jest wyłączony z zakresu zastosowania niniejszej 
dyrektywy, poniewaŜ jest juŜ przedmiotem innych przepisów Unii lub teŜ – 
jak w przypadku transportu publicznego i taksówek – przedmiotem 
regulacji na szczeblu krajowym. JednakŜe przepisy chroniące 
konsumentów przed nadmiernymi opłatami za stosowanie danego środka 
płatności lub przed ukrytymi kosztami powinny mieć zastosowanie równieŜ 
do umów dotyczących transportu. W odniesieniu do będącego usługą 
transportu towarów i wynajmu samochodów, konsumenci powinni być 
chronieni niniejszą dyrektywą, jednak bez prawa odstąpienia.  

(20d) Aby uniknąć obciąŜeń administracyjnych, państwa członkowskie mogą 
postanowić o niestosowaniu przepisów niniejszej dyrektywy, jeŜeli poza 
lokalem przedsiębiorstwa sprzedawane są towary lub usługi o niewielkiej 
wartości. Próg wartości naleŜy ustalić na dostatecznie niskim poziomie, tak 
by obejmował jedynie zakupy o niewielkim znaczeniu. Państwa 
członkowskie mogą określić tę wartość w krajowym ustawodawstwie, ale 
nie moŜe ona przekraczać 50 EUR. JeŜeli konsument zawiera jednocześnie 
więcej umów o podobnym przedmiocie, całkowity koszt nie powinien 
przekraczać tego progu. 

(20e) Usługi socjalne mają zdecydowanie róŜnorodny charakter, czego 
odzwierciedleniem są regulacje sektorowe: część z nich stosowana na 
szczeblu Unii, część zaś – na szczeblu krajowym. Usługi socjalne to z jednej 
strony usługi skierowane do osób w szczególnie trudnej sytuacji lub osób o 
niskim dochodzie oraz usługi adresowane do osób i rodzin potrzebujących 
pomocy w wykonywaniu rutynowych, codziennych zadań, z drugiej zaś 
strony – to usługi skierowane do wszystkich ludzi, którzy szczególnie 
potrzebują pomocy, wsparcia, ochrony czy zachęty na konkretnym etapie 
Ŝycia. Są to między innymi usługi dla dzieci i młodzieŜy, pomoc dla rodzin, 
samotnych rodziców i osób starszych, a takŜe usługi dla migrantów. 
Obejmują one opiekę krótko- i długoterminową, np. domowe usługi 
opiekuńcze w mieszkaniach z opieką oraz w domach opieki (placówki 
opiekuńczo-pielęgnacyjne). Usługi socjalne to nie tylko usługi, które 
zapewnia państwo na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym i które 
są świadczone przez usługodawców przez to państwo upowaŜnionych lub 
organizacje charytatywne przez państwo uznane, lecz takŜe usługi 
świadczone przez przedsiębiorców prywatnych. Przepisy niniejszej 
dyrektywy nie są adekwatne do usług socjalnych, usługi te są więc z 
zakresu jej zastosowania wyłączone. 

(20f) Opieka zdrowotna wymaga specjalnych uregulowań, poniewaŜ jest złoŜona 
technicznie, istotna z punktu widzenia usług świadczonych w interesie 
ogólnym oraz wymaga znacznego finansowania publicznego. Według 
definicji z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej 
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opiece zdrowotnej1 opieka zdrowotna to „usługi zdrowotne świadczone 
przez pracowników słuŜby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub 
poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i 
udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych”. 
Pracownik słuŜby zdrowia oznacza lekarza medycyny, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza dentystę, połoŜną lub farmaceutę, 
w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, lub innego pracownika 
wykonującego czynności w sektorze opieki zdrowotnej, które są 
ograniczone do zawodów regulowanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy 2005/36/WE. Przepisy niniejszej dyrektywy nie są adekwatne do 
opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna jest więc z zakresu jej zastosowania 
wyłączona. 

(20g) Hazard jest wyłączony z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy. 
Działalność hazardowa to działalność ze stawkami pienięŜnymi w grach 
losowych, włącznie z loterią, grami hazardowymi w kasynach i zakładami 
wzajemnymi. Państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość 
przyjmowania innych lub surowszych środków odnoszących się do tego 
rodzaju działalności w celu ochrony konsumentów . 

(20h) Istniejące przepisy Unii dotyczące między innymi usług finansowych dla 
konsumentów lub zorganizowanych podróŜy i umów timeshare zawierają 
szereg norm zapewniających konsumentom ochronę. Dlatego teŜ niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do tych dziedzin. W odniesieniu 
do usług finansowych naleŜy zachęcać państwa członkowskie, aby w 
trakcie tworzenia prawa w obszarach nieuregulowanych na szczeblu Unii 
wzorowały się na istniejących przepisach Unii w tym zakresie, w taki 
sposób by zapewnić równe reguły gry wszystkim konsumentom i wszystkim 
umowom dotyczącym usług finansowych. 

(20i) 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. 

(20j) Konsument powinien otrzymać jasne i wyczerpujące informacje, zanim 
zostanie związany umową zawartą na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, a takŜe wszelką umową nie będącą umową zawieraną 
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość lub jakakolwiek 
odpowiednią ofertą umowy. Udzielając takich informacji, przedsiębiorca 
powinien uwzględniać szczególne potrzeby najbardziej bezradnych 
konsumentów z uwagi na ich umysłową, psychiczną lub fizyczną niemoc, 
wiek lub łatwowierność, w sposób, który – jak moŜna by racjonalnie 
oczekiwać – przedsiębiorca mógłby przewidzieć. Uwzględnienie tego 

                                                 
1 Dz.U. L 88 z 04.04.2011, s. 45. 
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rodzaju szczególnych potrzeb nie powinno jednak prowadzić do 
zróŜnicowania poziomów ochrony konsumentów. 

(20k) Informacje, które mają zostać dostarczone konsumentom są obowiązkowe i 
nie podlegają zmianie.  Niemniej jednak strony umowne powinny mieć 
moŜliwość wyraźnego postanawiania o zmianie treści zawartej następnie 
umowy, np. ustaleń dotyczących dostawy. 

(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 takich przypadkach 
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. JeŜeli chodzi o wymóg informowania konsumenta o kosztach 
zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać 
zwyczajnie odesłane pocztą, przedsiębiorca pozostanie w zgodzie z 
przepisami, jeŜeli na przykład, określa przewoźnika (np. przewoźnika, 
któremu powierzył dostawę towarów) oraz jedną cenę odnoszącą się do 
kosztu zwrotu towarów. W przypadku, gdy wcześniejsze obliczenie kosztów 
zwrotu towarów przez przedsiębiorcę nie jest w sposób racjonalny moŜliwe, 
np. poniewaŜ sam przedsiębiorca nie oferuje zorganizowanego zwrotu 
towarów, przedsiębiorca powinien dostarczyć oświadczenie, Ŝe koszty te 
będą musiały zostać pokryte przez konsumenta oraz Ŝe mogą one okazać się 
wysokie, a takŜe dostarcza racjonalne oszacowanie maksymalnych kosztów, 
które opierać się moŜe na kosztach poniesionych w związku z dostawą 
towarów dla konsumenta. 

(22) PoniewaŜ w przypadku sprzedaŜy na odległość konsument nie moŜe 
zobaczyć towarów przed zawarciem umowy, powinno mu przysługiwać 
prawo odstąpienia. Z tych samych powodów konsument powinien mieć 
moŜliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które chce nabyć, w 
stopniu niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu 
działania towarów. JeŜeli chodzi o umowy zawierane poza lokalem 
przedsiębiorstwa, konsumentowi powinno przysługiwać prawo odstąpienia 
z uwagi na potencjalny element zaskoczenia lub presję psychologiczną. 
Odstąpienie od umowy powinno zwalniać umawiające się strony 
z obowiązku jej wykonania. 

(22a) W przypadku umów zawieranych przez Internet, na stronach, na których 
prowadzony jest handel elektroniczny, naleŜy zaznaczyć w jasny i czytelny 
sposób, najpóźniej na początku procesu składania zamówienia, czy mają 
zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostawie i jakie środki płatności 
są akceptowane. 
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(22b) Istotne jest, aby zagwarantować, Ŝe w przypadku umów zawieranych na 
odległość na stronach internetowych, konsument miał moŜliwość 
przeczytania w całości i zrozumienia głównych elementów umowy przed 
złoŜeniem zamówienia. W tym celu naleŜy przewidzieć przepis 
wprowadzający wymóg, by elementy te były widoczne w bezpośrednim 
sąsiedztwie potwierdzenia wymaganego do złoŜenia zamówienia. Istotne 
jest równieŜ zagwarantowanie, by w takich sytuacjach konsument był w 
stanie określić moment, w którym uznaje istnienie obowiązku zapłaty 
przedsiębiorcy.  W związku z tym uwaga konsumenta powinna w sposób 
wyraźny być kierowana, za pośrednictwem jednoznacznego sformułowania, 
na fakt, Ŝe złoŜenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek płatności na 
rzecz przedsiębiorcy.  

(23) Obecne róŜnice 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. W przypadku umów o 
świadczenie usług okres odstąpienia powinien wygasać czternaście dni po 
zawarciu umowy. W przypadku umów sprzedaŜy okres odstąpienia 
powinien wygasać czternaście dni od dnia, w którym konsument albo 
strona trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w 
fizyczne posiadanie zamówionych towarów, przy czym konsument powinien 
takŜe móc skorzystać z prawa odstąpienia przed otrzymaniem towarów. 
JeŜeli konsument zamawia w jednym zamówieniu wiele towarów, ale ich 
dostawa następuje osobno, bieg okresu odstąpienia powinien rozpoczynać 
się, gdy konsument wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. JeŜeli 
towary są dostarczane w wielu partiach lub w duŜej ilości części, bieg 
okresu odstąpienia powinien rozpoczynać się w dniu, w którym konsument 
faktycznie wejdzie w posiadanie ostatniej partii lub części. 

(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 terminów1. Wszystkie okresy przewidziane w 
niniejszej dyrektywie naleŜy zatem rozumieć jako wyraŜone w dniach 
kalendarzowych. JeŜeli okres wyraŜony w dniach nalicza się od chwili 
zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności, do okresu nie wlicza się 
dnia, w którym miało miejsce to wydarzenie lub czynność. 

(24a) Przepisy związane z prawem odstąpienia nie naruszają ustawowych ani 
wykonawczych przepisów państw członkowskich o wypowiadaniu lub 
niewykonalności umowy lub o prawie konsumenta do wypełnienia swoich 
zobowiązań umownych przed terminem ustalonym w umowie. 

                                                 
1 Dz.U. L 124 z 08.06.1971, s. 1. 



 

AM\871046PL.doc 13/56 PE459.689 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

▌ 

(27) JeŜeli przed zawarciem umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca nie poinformował odpowiednio konsumenta 
▌, okres odstąpienia naleŜy przedłuŜyć. JednakŜe w celu zapewnienia 
pewności prawnej, naleŜy wprowadzić roczny okres przedawnienia▌. 

(28) RóŜnice w sposobach wykonania prawa odstąpienia w poszczególnych 
państwach członkowskich prowadzą do powstania kosztów dla 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ transgraniczną. Wprowadzenie 
jednolitego wzoru standardowego formularza odstąpienia, który będzie mógł 
być uŜywany 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 ogólnounijnego wzoru standardowego formularza, 
przykładowo w zakresie rozmiaru czcionki. Konsument powinien jednak 
móc odstąpić od umowy, posługując się własnymi słowami, o ile 
oświadczenie to skierowane do przedsiębiorcy jest jednoznaczne. Pismo, 
telefon lub odesłanie towarów, uzupełnione jasnym oświadczeniem, mogą 
odpowiadać temu wymogowi, ale cięŜar dowodu, Ŝe odstąpienie miało 
miejsce w terminie ustalonym w niniejszej dyrektywie, będzie spoczywać na 
konsumencie. Dlatego w interesie konsumenta leŜy, by informując 
przedsiębiorcę o odstąpieniu, skorzystać z trwałego nośnika. 

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

(30) W przypadku odstąpienia przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie 
płatności otrzymane od konsumenta, w tym równieŜ koszty poniesione przez  
przedsiębiorcę w celu dostarczenia towarów konsumentowi. Zwrotu 
płatności nie naleŜy dokonywać za pomocą bonu wartościowego, chyba Ŝe 
konsument wyraźnie wyraził na to zgodę. JeŜeli konsument wyraźnie 
dokonał wyboru danego rodzaju dostawy (np. dostawa ekspresowa w ciągu 
24 godzin), mimo Ŝe przedsiębiorca zaoferował zwyczajową i powszechnie 
przyjmowaną formę dostawy, która wiązałaby się z niŜszymi kosztami, 
konsument powinien ponieść koszty róŜnicy w cenie między tymi dwoma 
rodzajami dostawy. 

(31) Niektórzy konsumenci korzystają z prawa odstąpienia po zuŜyciu towarów w 
stopniu większym, niŜ konieczny do ustalenia charakteru, właściwości i 
sposobu działania towarów. W takim przypadku konsument nie powinien 
tracić prawa odstąpienia, ale powinien odpowiadać za zmniejszenie 
wartości towarów. W celu ustalenia charakteru, właściwości i sposobu 
działania towarów konsument moŜe jedynie obsługiwać lub sprawdzać towar 
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tak, jak byłoby to moŜliwe w sklepie. Przykładowo, konsument powinien 
mieć moŜliwość jedynie przymierzenia odzieŜy, natomiast nie moŜe jej 
nosić. W związku z tym w okresie odstąpienia konsument powinien uŜywać 
towaru i sprawdzać go z naleŜytą starannością. Przepisy art. 17 nie 
powinny zniechęcać konsumenta do korzystania z prawa odstąpienia. 

(32) Konsument powinien być zobowiązany do odesłania towarów nie później niŜ 
w ciągu czternastu dni od poinformowania przedsiębiorcy o swojej decyzji o 
odstąpieniu. JeŜeli przedsiębiorca lub konsument nie spełnią wymogów 
związanych z wykonywaniem prawa odstąpienia, zastosowanie powinny 
mieć kary przewidziane w ustawodawstwie krajowym – zgodnie z art. 42 – 
oraz przepisy prawa zobowiązań. 

(33) NaleŜy dopuścić pewne wyjątki od prawa odstąpienia zarówno w przypadku 
umów zawieranych na odległość, jak i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Prawo odstąpienia mogłoby być nieadekwatne na przykład 
ze względu na charakter towarów lub usług. Dotyczy to przykładowo wina 
dostarczanego w odległym terminie po zawarciu umowy o charakterze 
spekulacyjnym, kiedy to wartość zaleŜy od wahań rynku („vin en primeur”). 
Prawo odstąpienia powinno być nieadekwatne w przypadku towarów 
wykonanych według wskazówek konsumenta lub ściśle 
spersonalizowanych, np. wykonanych na zamówienie zasłon. Prawo 
odstąpienia powinno być nieadekwatne takŜe w przypadku np. dostaw 
paliwa, będącego towarem, którego z natury nie da się po dostarczeniu 
oddzielić od innych elementów. Stosowanie prawa odstąpienia moŜe być 
niewłaściwe takŜe w przypadku niektórych usług, jeŜeli zawarcie umowy 
wiąŜe się z rezerwacją określonych zasobów, które po skorzystaniu z prawa 
odstąpienia, mogą okazać się dla przedsiębiorcy trudne do ponownego 
zbycia. Tak byłoby na przykład w przypadku rezerwacji hotelowych czy 
rezerwowania domków letniskowych oraz biletów na wydarzenia kulturalne 
lub sportowe.  

(33a) Z jednej strony konsument powinien móc skorzystać z przysługującego mu 
prawa odstąpienia, nawet jeŜeli przed upływem okresu odstąpienia zwrócił 
się o wykonanie usługi. Z drugiej strony jeŜeli konsument faktycznie 
skorzysta z prawa odstąpienia, przedsiębiorcy powinna przysługiwać 
odpowiednia zapłata za wykonaną usługę. Obliczenie proporcjonalnej 
kwoty powinno opierać się na cenie ustalonej w umowie, chyba Ŝe 
konsument wykaŜe, Ŝe sama łączna cena jest nieproporcjonalna i w takim 
przypadku kwota do zapłaty powinna zostać obliczona na podstawie 
wartości rynkowej dostarczonych towarów/usług. Wartość rynkowa jest 
określana poprzez porównanie z ceną równowaŜnej usługi świadczonej 
przez przedsiębiorców w chwili zawarcia umowy. Dlatego przed upływem 
okresu odstąpienia konsument powinien wystąpić o wykonanie usługi, 
wystosowując konkretny wniosek wyraźnie w przypadku umów 
zawieranych na odległość lub na trwałym nośniku w przypadku umów 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. TakŜe przedsiębiorca powinien 
poinformować konsumenta na trwałym nośniku o obowiązku pokrycia 
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proporcjonalnych kosztów za juŜ wykonaną usługę. W przypadku umów, 
których przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi, ustalone w niniejszej 
dyrektywie przepisy dotyczące zwrotu towarów powinny mieć zastosowanie 
do aspektów związanych z towarami, a system rekompensaty odnoszący się 
do usług do aspektów związanych z usługami. 

▌ 

(37) ▌Główne trudności, które napotykają konsumenci, oraz jedna z głównych 
przyczyn sporów z przedsiębiorcami dotyczą dostawy towarów, w tym 
zgubienia i uszkodzenia towarów w czasie transportu, oraz spóźnienia 
dostawy lub częściowej dostawy. Właściwe jest zatem sprecyzowanie i 
zharmonizowanie krajowych przepisów o terminie dostawy. Miejsce i 
warunki dostaw oraz zasady określania warunków i momentu przeniesienia 
własności towarów nadal podlegają prawu krajowemu, a zatem niniejsza 
dyrektywa nie ma na nie wpływu. Zasady te przewidują moŜliwość 
przyzwolenia przez konsumenta na to, by w fizyczne posiadanie towarów 
weszła lub kontrolę nad nimi przejęła w jego imieniu strona trzecia. NaleŜy 
uznać, Ŝe konsument ma kontrolę nad towarami, jeŜeli sam konsument lub 
wskazana przez niego osoba trzecia ma do nich dostęp i moŜe z nich 
korzystać jako właściciel lub ma moŜliwość ich odsprzedaŜy (na przykład 
jeŜeli otrzymał klucze lub posiada dokumenty świadczące o prawie 
własności). 

(38) W przypadku umów ▌sprzedaŜy dostawa towarów moŜe się odbywać w 
róŜny sposób i mieć miejsce natychmiast lub w późniejszym terminie. JeŜeli 
strony nie uzgodniły określonej daty dostawy, przedsiębiorca powinien 
dokonać dostawy towarów moŜliwie najszybciej, a w kaŜdym przypadku nie 
później niŜ trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. Przepis o opóźnionej 
dostawie moŜe uwzględniać takŜe towary, które są wytwarzane lub 
nabywane specjalnie dla konsumenta i których przedsiębiorca nie moŜe 
ponownie wykorzystać, nie ponosząc znacznej straty. Dlatego w niniejszej 
dyrektywie naleŜy przewidzieć przepis, który w pewnych okolicznościach 
pozwala przedsiębiorcy na dodatkowe rozsądne opóźnienie. JeŜeli 
przedsiębiorca nie dostarczy towarów w terminie uzgodnionym z 
konsumentem, konsument powinien przed rozwiązaniem umowy zwrócić 
się do przedsiębiorcy o dostawę w dodatkowym rozsądnym terminie i mieć 
prawo rozwiązać umowę. Przepis ten nie powinien jednak mieć 
zastosowania, jeŜeli przedsiębiorca odmówił dostawy towarów w 
jednoznacznym oświadczeniu. Nie powinien mieć on zastosowania równieŜ 
w pewnych okolicznościach, w których termin dostawy ma istotne 
znaczenie, np. w przypadku sukni ślubnej, która powinna zostać 
dostarczona przed ślubem. Nie powinno teŜ mieć zastosowania w 
okolicznościach, w których konsument informuje przedsiębiorcę, Ŝe 
dostawa w określonym terminie ma kluczowe znaczenie.  W tym celu 
konsumenci mogą skorzystać z danych adresowych podanych zgodnie z art. 
5 ust. 1 lit. b) lub art. 9 ust. 1 lit. b). W szczególnych przypadkach, jeŜeli 
przedsiębiorca nie dostarczy towarów na czas, konsument ma prawo 
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rozwiązać umowę niezwłocznie po wygaśnięciu pierwotnie uzgodnionego 
terminu dostawy. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać przepisów 
krajowych o sposobie, w jaki konsument powinien powiadomić 
przedsiębiorcę o woli rozwiązania umowy. 

(38a) Poza prawem konsumenta do rozwiązania umowy, jeŜeli przedsiębiorca nie 
wywiązał się z obowiązku dostawy zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
konsument moŜe – zgodnie ze stosownym prawem krajowym – sięgnąć po 
inne środki ochrony prawnej, np. umoŜliwić dodatkowy czas na dostawę, 
wyegzekwować wykonanie umowy, wstrzymać się z płatnością, a takŜe 
wystąpić o odszkodowanie. 

(38b) Zgodnie z art. 52 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego1 państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość 
zabronienia pobierania przez przedsiębiorców opłat od konsumentów lub 
ograniczyć to prawo, biorąc pod uwagę potrzebę pobudzania konkurencji i 
propagowania korzystania z wydajnych instrumentów płatniczych. W 
kaŜdym przypadku przedsiębiorcom powinno być zabronione nakładanie na 
konsumentów opłat, które wykraczają poza koszty poniesione przez 
przedsiębiorcę w związku z uŜyciem pewnych środków płatności. 

(38c) JeŜeli przedsiębiorca wysyła konsumentowi towary, źródłem sporów moŜe 
być moment przejęcia ryzyka w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. 
Dlatego w niniejszej dyrektywie zamieszczono przepis przewidujący ochronę 
konsumenta przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia towarów, zanim wejdzie 
on w fizyczne posiadanie tych towarów. Ochrona ta powinna przysługiwać w 
czasie transportu zamówionego lub wykonywanego przez przedsiębiorcę, 
nawet jeŜeli konsument wybrał specjalną metodę dostawy spośród wielu 
oferowanych przez przedsiębiorcę. Jednocześnie niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do umów, w przypadku których to konsument 
dokonuje dostawy towarów lub to on zwraca się do przewoźnika o dostawę 
towarów. JeŜeli chodzi o moment przejęcia ryzyka, naleŜy uznać, Ŝe 
konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów, jeŜeli je otrzymał.  

▌ 

(57) Osobom lub organizacjom uwaŜanym na mocy prawa krajowego za mające 
uzasadniony interes w ochronie praw konsumentów wynikających z umów 
naleŜy zapewnić środki umoŜliwiające wszczęcie postępowania przed sądem 
lub przed organem administracyjnym, który jest właściwy do rozpatrywania 
skarg lub wszczynania właściwego postępowania sądowego. 

                                                 
1  Dz.U. L 319 z 05.12.2007, s. 1. 
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(58) Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić kary za naruszenie 
przepisów niniejszej dyrektywy i zapewnić ich egzekwowanie. Przewidziane 
kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

(59) Konsument nie powinien być pozbawiony ochrony przyznanej niniejszą 
dyrektywą. JeŜeli prawo stosowane do umowy jest prawem kraju trzeciego, 
naleŜy stosować rozporządzenie (WE) nr 593/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)1 w celu ustalenia, czy 
konsument zachowuje ochronę przyznaną niniejszą dyrektywą. 

(60) Komisja ▌po skonsultowaniu się z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi podmiotami przeanalizuje najbardziej właściwe sposoby 
uświadamiania konsumentów i przedsiębiorców o ich prawach w punkcie 
sprzedaŜy. 

(61) Jako Ŝe dostarczanie konsumentom niezamówionych towarów i usług jest 
zakazane dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych”)2, ale nie zapewniono w niej środków ochrony 
wynikających z prawa umów, konieczne jest zatem wprowadzenie w 
niniejszej dyrektywie środków ochrony wynikających z prawa umów, 
zwalniających konsumenta ze świadczeń wzajemnych w przypadku takich 
niezamówionych dostaw. 

(62) Dyrektywa 2002/58/WE reguluje juŜ kwestię niezamówionej informacji i 
zapewnia wysoki poziom ochrony konsumentów. NaleŜy zatem uchylić 
odpowiednie przepisy w tym zakresie, zawarte w ▌dyrektywie 97/7/WE. 

(63) Właściwe jest dokonanie przeglądu niniejszej dyrektywy, jeśli stwierdzone 
zostanie istnienie barier dla rynku wewnętrznego. Podczas tego przeglądu 
Komisja powinna zwracać szczególną uwagę na przewidziane dla państw 
członkowskich moŜliwości utrzymania lub wprowadzenia szczegółowych 
przepisów krajowych, w tym w niektórych obszarach dyrektyw 93/13/EWG i 
199/44/WE. W wyniku takiego przeglądu Komisja moŜe przedstawić 
wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy, który moŜe zawierać 
zmiany innych przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumentów w 
myśl podjętego przez Komisję, w ramach strategii polityki ochrony 
konsumentów, zobowiązania do dokonywania przeglądu istniejącego 

                                                 
1  Dz.U. L 177 z 04.07.2008, s. 6. 
 
2 Dz.U. L 149 z 11.06.2005, s. 22. 
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dorobku w celu osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu ochrony 
konsumentów. 

(63a) Dyrektywa 93/13/EWG i 1999/44/WE powinna zostać zmieniona tak, aby 
nałoŜyć na państwa członkowskie wymóg informowania Komisji o 
przyjęciu  szczegółowych przepisów krajowych w niektórych obszarach. 

(64) NaleŜy uchylić dyrektywy 85/577/EWG ▌i 97/7/WE ▌. 

(65) PoniewaŜ cel niniejszej dyrektywy, tj. przyczynianie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego za pośrednictwem osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów, nie moŜe zostać osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast moŜliwe jest 
lepsze osiągnięcie go na poziomie Unii, Unia moŜe podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w tym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do ▌osiągnięcia tego 
celu.  

(66) Niniejsza dyrektywa przestrzega praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

(66a) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1 zachęca się państwa członkowskie do 
sporządzania na własne potrzeby, a takŜe w interesie Unii, własnych tabel, 
które – na ile to moŜliwe – będą ilustrować korelację między niniejszą 
dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do ich przekazania do wiadomości 
publicznej. 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Rozdział I 
Przedmiot, definicje i zakres 

Artykuł 1 
Przedmiot 

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

Artykuł 2 
Definicje 

                                                 
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1. 
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Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

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

(2) „przedsiębiorca” oznacza kaŜdą osobę fizyczną lub kaŜą osobę prawną, 
zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny, która ▌ działa, równieŜ za 
pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz, w 
celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą 
lub wykonywaniem wolnego zawodu w związku z umowami objętymi 
niniejszą dyrektywą; 

▌ 

(4) „towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem 
▌towarów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób przez organ 
władzy publicznej. W rozumieniu niniejszej dyrektywy za towar uznaje się 
równieŜ wodę, gaz i energię elektryczną, gdy ▌są wystawione na sprzedaŜ w 
ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości ▌; 

(4a) „towary wyprodukowane według specyfikacji określonych przez 
konsumenta” oznaczają towary nieprefabrykowane, które wykonano na 
podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta; 

(4b) „umowa sprzedaŜy” oznacza kaŜdą umowę, na mocy której przedsiębiorca 
przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności towarów na konsumenta, 
a konsument płaci lub podejmuje się zapłacić cenę, w tym równieŜ kaŜdą 
umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi;  

(5) „umowa o świadczenie usług” oznacza kaŜdą umowę, inną niŜ umowa 
sprzedaŜy, na podstawie której przedsiębiorca świadczy lub podejmuje się 
świadczyć usługę na rzecz konsumenta, a konsument płaci lub podejmuje się 
zapłacić cenę; 

(6) „umowa zawierana na odległość” oznacza kaŜdą umowę zawartą między 
przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu 
sprzedaŜy lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności 
przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie 
z momentem zawarcia umowy; 

▌ 

(8) „umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa” oznacza kaŜdą umowę 
między przedsiębiorcą i konsumentem: 
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a) ▌zawieraną w jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, w 
miejscu, które nie jest lokalem, w którym przedsiębiorca prowadzi 
działalność; lub 

aa) w przypadku której konsument złoŜył ofertę w takich okolicznościach, 
jak te, o których mowa w lit. a); lub 

b) ▌zawieraną w lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność 
lub przy pomocy jakichkolwiek środków porozumiewania się na 
odległość bezpośrednio po tym, jak osobiście i indywidualnie zwrócono 
się do konsumenta w miejscu, które nie jest lokalem, w którym 
przedsiębiorca prowadzi działalność, przy jednoczesnej fizycznej 
obecności przedsiębiorcy i konsumenta; lub 

ba) zawieraną w czasie wyjazdu przedsiębiorcy zorganizowanego w celu 
promocji towarów lub usług skierowanej do konsumenta lub sprzedaŜy 
towarów i usług konsumentowi. 

(9) „lokal przedsiębiorcy” oznacza:  

a) wszystkie nieruchome ▌miejsca▌, w których przedsiębiorca prowadzi 
swoją działalność na stałe; lub 

b) wszystkie ruchome miejsca, w których przedsiębiorca prowadzi 
zwyczajowo swoją działalność; 

(10) „trwały nośnik” oznacza urządzenie umoŜliwiające 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 słuŜą, i które pozwala na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

▌ 

(12a) „treści cyfrowe” oznaczają dane opracowane i dostarczone w formie 
cyfrowej;  

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

▌ 

(16) „aukcja publiczna” oznacza metodę sprzedaŜy, w której towary lub usługi są 
oferowane przez przedsiębiorcę konsumentom, którzy osobiście uczestniczą 
lub mają moŜliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, w przejrzystej 
procedurze składania konkurencyjnych ofert prowadzonej przez organizatora 
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aukcji, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu towarów lub 
usług; 

▌ 

(18) „gwarancja handlowa” oznacza kaŜde zobowiązanie przedsiębiorcy lub 
producenta („gwarant”) wobec konsumenta, poza jego zobowiązaniami 
prawnymi dotyczącymi gwarancji zgodności, do zwrotu zapłaconej ceny lub 
wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie 
spełniają one specyfikacji lub kaŜdego innego warunku niezwiązanego ze 
zgodnością określonego w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej 
reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem; 

▌ 

(20) „umowa dodatkowa” oznacza umowę, na mocy której konsument nabywa 
towary lub usługi powiązane z umową zawieraną na odległość lub umową 
zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa, przy czym towary te lub usługi są 
dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia 
pomiędzy tą osobą trzecią a przedsiębiorcą. 

Artykuł 3 
Zakres stosowania 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do umów ▌zawartych między przedsiębiorcą a 
konsumentem, na warunkach i w zakresie przewidzianych w jej przepisach. Stosuje 
się ją równieŜ do umów o dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i centralnego 
ogrzewania przez dostawców usług publicznych, o ile surowce te dostarczane są w 
ramach umowy.  

2. JeŜeli przepisy niniejszej dyrektywy kolidują z przepisem innego unijnego 
aktu prawnego regulującego dane sektory, pierwszeństwo ma przepis tego innego 
unijnego aktu prawnego; ma on takŜe zastosowanie do tych sektorów. 

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów: 

a) związanych z usługami socjalnymi, w tym dotyczącymi mieszkań socjalnych, 
opieki nad dziećmi i wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się tymczasowo 
lub stale w trudnej sytuacji, w tym opieki długoterminowej; 

b) usług opieki zdrowotnej określonych w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej1, niezaleŜnie 
od tego, czy są one oferowane za pośrednictwem systemu opieki zdrowotnej; 

c) hazardu ze stawkami pienięŜnymi w grach losowych, łącznie z loteriami, 
grami hazardowymi w kasynach i zakładami; 

                                                 
1 Dz.U. L 88 z 04.04.2011, s. 45. 
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d) dotyczących usług finansowych; 

e) dotyczących tworzenia, nabywania i przenoszenia praw do nieruchomości; 

f) związanych z nowymi budynkami, powaŜną przebudową istniejących 
budynków i najmem do celów pobytowych; 

g) które objęte są zakresem stosowania dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 
czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek1; 

h) które objęte są zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów 
o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaŜy oraz wymiany2; 

i) sporządzanych zgodnie z przepisami państw członkowskich przez urzędnika 
państwowego ustawowo zobowiązanego do niezaleŜności i bezstronności, 
który musi przedstawić wyczerpujące wyjaśnienie prawne, tak aby 
konsument zawierał umowę wyłącznie po głębokim namyśle nad aspektami 
prawnymi i ze znajomością jej zakresu prawnego; 

j) związanych z dostawą środków spoŜywczych, napojów lub innych towarów, 
które są przeznaczone do bieŜącego spoŜycia w gospodarstwach domowych i 
które są często i regularnie fizycznie dostarczane do miejsca zamieszkania, 
pobytu lub pracy konsumenta przez przedsiębiorcę; 

k) dotyczących pasaŜerskich usług transportowych, z wyjątkiem art. 11 ust. 1 lit. 
a) oraz art. 22a i 22b; 

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

m) zawieranych z operatorami telekomunikacyjnymi przy wykorzystaniu 
publicznych automatów telefonicznych na korzystanie z nich lub zawieranych 
na wykorzystanie jednego połączenia telefonicznego, internetowego lub 
faksowego ustanowionego przez konsumenta. 

  

4.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszej 
dyrektywy ani nieutrzymywaniu przepisów krajowych, ani ich niewprowadzaniu do 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na mocy których wysokość 
płatności, której ma dokonać konsument nie przekracza 50 EUR. Państwa 
członkowskie mogą określić niŜszą wartość w przepisach krajowych.  

                                                 
1 Dz.U. L 158 z 23.06.1990, s. 59. 
2 Dz.U. L 33 z 03.02.2009, s. 10. 
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4a. Niniejsza dyrektywa nie narusza ogólnych krajowych przepisów prawa 
zobowiązań dotyczących waŜności, zawierania lub skutków umowy, o ile ogólne 
aspekty prawa zobowiązań nie są regulowane niniejszą dyrektywą. 

4b. Niniejsza dyrektywa nie zakazuje przedsiębiorcom oferowania konsumentom 
postanowień umownych przekraczających zakres ochrony gwarantowany niniejszą 
dyrektywą.  

Artykuł 4 
Poziom harmonizacji 

Państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do ich prawa 
krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej 
dyrektywie; ma to zastosowanie takŜe do przepisów surowszych lub łagodniejszych, 
zapewniających inny poziom ochrony konsumentów, chyba Ŝe niniejsza dyrektywa 
stanowi inaczej. 

Rozdział II 
Informacje dla konsumentów dotyczące umów innych niŜ umowy zawierane poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub umowy zawierane na odległość 

Artykuł 5 
Wymogi w zakresie informacji dotyczące umów innych niŜ umowy zawierane poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub umowy zawierane na odległość 

1. Zanim konsument zostanie związany umową inną niŜ umowa zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub umowa zawarta na odległość lub jakąkolwiek 
odpowiednią ofertą, przedsiębiorca udziela konsumentowi w jasny i zrozumiały 
sposób następujących informacji, jeŜeli nie wynikają one z okoliczności: 

a) główne cechy towarów i usług w zakresie, w jakim jest to właściwe dla 
danego środka przekazu oraz do towarów i usług; 

b) ▌toŜsamość przedsiębiorcy, np. nazwa firmy ▌, adres pocztowy siedziby 
przedsiębiorcy i jego numer telefonu; 

c) łączna cena wraz z podatkami lub, w przypadku gdy charakter towarów lub 
usług nie pozwala w sposób racjonalny na wcześniejsze obliczenie ceny, 
sposób, w jaki cena jest obliczana, jak równieŜ, 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 
moŜliwe, informacja o moŜliwości powstania takich dodatkowych kosztów; 

d) w stosownych przypadkach, warunki płatności, dostawy, wykonania, termin 
dostawy towarów lub wykonania usług przez przedsiębiorcę oraz stosowane 
przez przedsiębiorcę procedury rozpatrywania reklamacji▌; 

▌ 
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f) oprócz przypomnienia o istnieniu prawnej gwarancji zgodności na towary, 
dostępność i warunki usług po sprzedaŜy oraz gwarancje handlowe, w 
stosownych przypadkach; 

g) czas trwania umowy, w stosownych przypadkach lub, jeŜeli umowa zawarta 
jest na czas nieokreślony lub jeśli ulega automatycznemu przedłuŜeniu, 
warunki jej rozwiązania; 

▌ 

ia) funkcje, w tym mające zastosowanie technologiczne środki ochrony dla 
treści, w stosownych przypadkach; 

ib) w stosownych przypadkach wszelka odnośna interoperacyjność treści 
cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o której wie 
przedsiębiorca lub moŜna racjonalnie przypuszczać, Ŝe wie o niej; 

2. Ustęp 1 ma równieŜ zastosowanie do umów o dostawę wody, gazu, energii 
elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub 
w ustalonej ilości, do centralnego ogrzewania, a takŜe do treści cyfrowych, które nie 
są dostarczane na trwałym nośniku. 

3. Od państw członkowskich nie wymaga się stosowania ust. 1 do umów, które 
dotyczą transakcji jednodniowych i które są wykonywane natychmiast po zawarciu 
umowy. 

3a. Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy dodatkowe 
wymogi w zakresie informacji przed zawarciem umowy w przypadku umów innych 
niŜ umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na 
odległość 

. 

Rozdział III 
Informacje dla konsumentów oraz prawo odstąpienia od umów zawieranych na 

odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 

▌ 

Artykuł 9 
Wymogi w zakresie informacji dotyczące umów zawieranych na odległość i umów 

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 

1. Zanim konsument zostanie związany jakąkolwiek umową zawieraną na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub jakąkolwiek odpowiednią 
ofertą, przedsiębiorca w sposób jasny i zrozumiały udziela konsumentowi 
następujących informacji: 
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a) główne cechy towarów i usług w zakresie, w jakim jest to właściwe dla 
danego środka przekazu oraz do towarów i usług; 

b) toŜsamość przedsiębiorcy, np. nazwa firmy; 

ba) adres pocztowy siedziby przedsiębiorcy, numer telefonu i faksu 
przedsiębiorcy oraz jego adres e-mail, o ile jest dostępny, aby umoŜliwić 
konsumentowi szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą i skuteczne 
komunikowanie się z nim oraz, w stosownych przypadkach, adres pocztowy i 
toŜsamość przedsiębiorcy, na rzecz którego działa;  

c) adres pocztowy miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, jeŜeli róŜni 
się od adresu podanego zgodnie z lit. ba) (a w stosownych przypadkach adres 
przedsiębiorcy, na rzecz którego działa), pod który konsument moŜe kierować 
skargi;  

ca) łączna cena wraz z podatkami lub, w przypadku gdy charakter towarów lub 
usług nie pozwala w sposób racjonalny na wcześniejsze obliczenie ceny, 
sposób, w jaki cena jest obliczana, jak równieŜ, w odpowiednich 
przypadkach, wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi 
pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty albo, w sytuacji, gdy wcześniejsze 
obliczenie tych opłat nie jest w sposób racjonalny moŜliwe, informacja o 
moŜliwości powstania takich dodatkowych kosztów; w przypadku umowy na 
czas nieokreślony lub umowy obejmującej prenumeratę, cena ogółem 
zawiera całkowite koszty na dany okres fakturowania. W przypadku gdy 
takie umowy przewidują stałą stawkę, łączna cena oznacza równieŜ łączne 
miesięczne koszty. E przypadku gdy całkowitego kosztu nie moŜna w sposób 
racjonalny obliczyć wcześniej, naleŜy przedstawić sposób, w jaki się go 
oblicza;  

cb) koszty wykorzystania środka porozumiewania się na odległość w celu 
zawarcia umowy, w przypadku gdy koszty te nie są obliczone na podstawie 
taryfy podstawowej; 

d) warunki płatności, dostawy lub wykonania, termin dostawy towarów lub 
wykonania usług przez przedsiębiorcę oraz, w stosownych przypadkach, 
procedury rozpatrywania przez przedsiębiorcę reklamacji; 

e) jeŜeli przewidziane jest prawo odstąpienia, warunki, terminy oraz procedury 
korzystania z tego prawa zgodnie z art. 14 ust. 1, a takŜe wzór standardowego 
formularza odstąpienia zawarty w załączniku I część B; 

ea) w stosownych przypadkach, informacja, Ŝe konsument będzie musiał ponieść 
koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia i, w odniesieniu do umów 
zwieranych na odległość, koszty zwrotu towarów, jeŜeli towary ze względu na 
swój charakter nie mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą;  

eb) w przypadku gdy konsument moŜe skorzystać z prawa odstąpienia po 
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złoŜeniu wniosku zgodnie z art. 10 ust. 2a lub art. 11 ust. 4a, informacje, Ŝe 
konsument będzie odpowiedzialny za opłacenie przedsiębiorcy rozsądnych 
kosztów zgodnie z art. 17 ust. 3; 

ec) w przypadku gdy prawo odstąpienia nie ma zastosowania zgodnie z art. 19 
ust. 1, informacje, Ŝe konsument nie skorzysta z prawa odstąpienia lub, w 
stosownych przypadkach, okoliczności, w których konsument traci prawo 
odstąpienia; 

f) przypomnienie o istnieniu prawnej gwarancji zgodności na towary; 

fa) dostępność i warunki obsługi i usług oferowanych konsumentowi po 
sprzedaŜy oraz gwarancje handlowe, w stosownych przypadkach; 

fb) czas trwania umowy, w stosownych przypadkach lub, jeŜeli umowa zawarta 
jest na czas nieokreślony lub jeśli ulega automatycznemu przedłuŜeniu, 
warunki jej rozwiązania; 

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

fd) istnienie oraz warunki kaucji lub innych gwarancji finansowych, które mają 
być złoŜone przez konsumenta na Ŝądanie przedsiębiorcy, w stosownych 
przypadkach; 

fe) funkcje, w tym mające zastosowanie technologiczne środki ochrony dla 
treści, w stosownych przypadkach;  

ff) w stosownych przypadkach wszelka odnośna interoperacyjność treści 
cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o której wie 
przedsiębiorca lub moŜna racjonalnie przypuszczać, Ŝe wie o niej; 

fg) moŜliwość dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i 
środków zaskarŜenia, którym podlega przedsiębiorca, oraz wymogi w 
zakresie dostępu do tych procedur, w stosownych przypadkach. 

2. Ustęp 1 ma równieŜ zastosowanie do umów o dostawę wody, gazu, energii 
elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub 
w ustalonej ilości, do centralnego, a takŜe do treści cyfrowych, które nie są 
dostarczane na trwałym nośniku. 

3. W przypadku aukcji publicznej informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
ba) i c), mogą być zastąpione odpowiednimi danymi organizatora aukcji. 

4. Informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. e), ea) i eb) moŜna dostarczyć 
przy pomocy wzoru pouczenia o odstąpieniu znajdującego się w załączniku I 
część A. UwaŜa się, Ŝe przedsiębiorca spełnił wymogi informacyjne określone 
w art. 9 ust. 1 lit. e) i ea) i eb), jeśli dostarczy to pouczenie, które jest 
odpowiednio wypełnione. 
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5. Informacje, o których mowa ust. 1, tworzą integralną część umowy 
zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i nie podlegają 
zmianie, chyba Ŝe strony wyraźnie postanowią inaczej. 

6. JeŜeli przedsiębiorca nie spełnił wymogów informacyjnych dotyczących opłat 
dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. ca), lub 
kosztów zwrotu towarów przewidzianych w art. 9 ust. 1 lit. ea), konsument 
nie pokrywa tych opłat lub kosztów. 

7. Państwa członkowskie mogą więc utrzymać w mocy lub wprowadzić do 
prawa krajowego wymogi językowe związane z informacyjnymi umownymi, 
tak aby zagwarantować, by informacje były zrozumiałe dla konsumentów. 

8. Oprócz wymogów informacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie 
obowiązują wymogi informacyjne zawarte w dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 stycznia 2006 r. oraz dyrektywie 
2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.; nie 
uniemoŜliwia to państwom członkowskim nakładania dodatkowych 
wymogów informacyjnych zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE oraz dyrektywą 
2000/31/WE.  

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, jeŜeli przepis dyrektywy 2006/123/WE lub 
dyrektywy 2000/31/WE dotyczący treści informacji i sposobu ich przekazywania 
koliduje z przepisem niniejszej dyrektywy, pierwszeństwo ma przepis niniejszej 
dyrektywy. 

9. CięŜar dowodu wypełnienia wymogów w zakresie informacji określonych w 
niniejszym rozdziale spoczywa na przedsiębiorcy. 

Artykuł 10 
Wymogi formalne dotyczące umów zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa 
 

1. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 
informacje przewidziane w art. 9 udzielane są konsumentowi na papierze lub, jeŜeli 
konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. Informacje te muszą być 
czytelne, a formułuje się je w prostym i zrozumiałym języku. 

2. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi egzemplarz podpisanej umowy lub 
potwierdzenie zawartej umowy w formie dokumentu lub, jeŜeli konsument wyrazi na 
to zgodę, na innym trwałym nośniku, w tym, w stosownych przypadkach, 
potwierdzenie zgody konsumenta i potwierdzenie zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. i). 

2a. JeŜeli konsument Ŝyczy sobie, aby świadczenie usług lub dostarczanie wody, 
gazu, energii elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej 
objętości lub w ustalonej ilości, lub centralnego ogrzewania rozpoczęło się w okresie 
odstąpienia przewidzianym w art. 12 ust. 2, przedsiębiorca stawia wymóg, aby 
konsument wyraźnie o to wystąpił na trwałym nośniku. 
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2b. W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, w 
przypadku gdy konsument wyraźnie wystąpił o usługi przedsiębiorcy w celu 
naprawy lub konserwacji, w przypadku których przedsiębiorca i konsument 
natychmiast wywiązują się ze swoich zobowiązań umownych, a płatność, której ma 
dokonać konsument, nie przekracza 200 EUR: 

a) przedsiębiorca udziela konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. b) i ba) oraz informacji dotyczących ceny i sposobu jej obliczania, a takŜe 
dostarcza na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku 
łączny kosztorys.  Przedsiębiorca udziela informacji, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i ec), ale nie musi przekazywać ich na papierze lub innym 
trwałym nośniku, jeŜeli konsument wyraźnie się na to zgodził;  

 
b) potwierdzenie zawarcia umowy przekazane zgodnie z ust. 2 zawiera 

informacje przewidziane w art. 9 ust. 1.   

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszego ustępu.  
 
3. Państwa członkowskie nie wprowadzają Ŝadnych innych wymogów 
formalnych w zakresie informacji przed zawarciem umowy, dotyczących 
wypełnienia określonych w niniejszej dyrektywie zobowiązań w zakresie udzielania 
informacji. 

Artykuł 11 
Wymogi formalne dotyczące umów zawieranych na odległość 

1. W odniesieniu do umów zawieranych na odległość informacje przewidziane w 
art. 9 ▌ są udzielane lub udostępnianie konsumentowi ▌w sposób odpowiadający 
wykorzystywanym środkom porozumiewania się na odległość, w prostym i 
zrozumiałym języku i o ile dostarczane są na trwałym nośniku, są czytelne. 

1a. JeŜeli mowa zawierana na odległość, która ma zostać zawarta przy pomocy 
środków elektronicznych, nakłada na konsumenta obowiązek dokonania płatności, 
przedsiębiorca przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób i bezpośrednio 
przed złoŜeniem przez niego zamówienia, informacje przewidziane w art. 9 ust. 1 lit. 
a), ca), fb) i fc).  

Przedsiębiorca dopilnowuje, by konsument w momencie składania zamówienia 
wyraźnie potwierdził, Ŝe jest świadomy tego, iŜ zamówienie pociąga za sobą 
obowiązek dokonania płatności. W celu złoŜenia zamówienia wymagane jest 
aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji, przy czym przycisk lub podobna 
funkcja nosi czytelne oznaczenie składające się wyłącznie ze słów „zamówienie 
oznacza obowiązek zapłaty” lub nosi podobne jednoznaczne sformułowanie 
informujące, Ŝe złoŜenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty 
przedsiębiorcy. W przypadku niespełnienia postanowień tego akapitu konsument 
nie jest związany umową lub zamówieniem. 

▌ 
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2a. W przypadku stron internetowych, na których prowadzony jest handel 
elektroniczny, zaznacza się w jasny i wyraźny sposób najpóźniej na początku 
procesu składania zamówienia, czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w 
dostawie i jakie środki płatności są akceptowane. 

3. JeŜeli umowa jest zawarta za pośrednictwem nośnika, który ze względu na 
ograniczony rozmiar lub czas uniemoŜliwia zamieszczenie informacji, przed 
zawarciem umowy przedsiębiorca dostarcza, na tym szczególnym nośniku, wstępne 
informacje dotyczące przynajmniej głównych cech towaru lub usługi, toŜsamości 
przedsiębiorcy, ceny łącznej, prawa odstąpienia, czasu trwania umowy, a w 
przypadku umów na czas nieokreślony informacje dotyczące sposobów ich 
rozwiązania, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b), ca), e) i fb). Pozostałe 
informacje, o których mowa w art. 9, udzielane są przez przedsiębiorcę 
konsumentowi we właściwy sposób, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. 

3a. Bez uszczerbku dla ust. 3, jeŜeli przedsiębiorca kontaktuje się z 
konsumentem drogą telefoniczną z zamiarem zawarcia umowy na odległość, na 
początku rozmowy z konsumentem podaje swoją toŜsamość oraz, w stosownych 
przypadkach, toŜsamość osoby, w imieniu której telefonuje, a takŜe handlowy cel 
rozmowy.  

3b. W przypadku umowy zawieranej na odległość, która ma zostać zawarta 
drogą telefoniczną, państwa członkowskie mogą postanowić, Ŝe przedsiębiorca musi 
potwierdzić ofertę złoŜoną konsumentowi, który jest związany umową dopiero, gdy 
podpisze ofertę lub prześle pisemną zgodę. Państwa członkowskie mogą równieŜ 
postanowić, Ŝe takie potwierdzenia muszą być przekazywane na trwałym nośniku. 

4. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi potwierdzenie zawartej umowy, w 
tym, w stosownych przypadkach, potwierdzenie zgody i potwierdzenie konsumenta 
zgodne z art. 19 ust. 1 lit. i), oraz wszystkich informacji, o których mowa w art. 9 ust. 
1 na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na odległość, a 
najpóźniej w momencie dostarczenia towarów albo przed rozpoczęciem wykonywania 
usługi, chyba Ŝe informacja została udzielona konsumentowi na trwałym nośniku 
przed zawarciem umowy na odległość. 

4a. JeŜeli konsument Ŝyczy sobie, aby świadczenie usług lub dostarczanie wody, 
gazu, energii elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej 
objętości lub w ustalonej ilości, lub centralnego ogrzewania rozpoczęło się w okresie 
odstąpienia przewidzianym w art. 12 ust. 2 lit., przedsiębiorca stawia wymóg, aby 
konsument wyraźnie o to wystąpił.  

4b. Niniejszy artykuł nie narusza przepisów dotyczących zawierania umów 
elektronicznych oraz składania zamówień drogą elektroniczną zgodnie art. 9 i 11 
dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

5. Państwa członkowskie nie wprowadzają Ŝadnych innych wymogów 
formalnych w zakresie informacji przed zawarciem umowy, dotyczących 
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wypełnienia określonych w niniejszej dyrektywie zobowiązań w zakresie udzielania 
informacji. 

Artykuł 12 
Prawo odstąpienia▌ 

1. Z zastrzeŜeniem wyjątków, o których mowa w art. 19, konsumentowi 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub umowy 
zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa przez okres czternastu dni bez podawania 
powodów i bez ponoszenia Ŝadnych kosztów innych niŜ koszty przewidziane w art. 
16 ust. 2 i art. 17.  

2. Bez uszczerbku dla art. 13 okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 1,  
wygasa po czternastu dniach od: 

a) w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy; 

b) w przypadku umów sprzedaŜy – dnia, w którym konsument albo strona trzecia 
inna niŜ przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne 
posiadanie ▌towarów lub: 

(i) w przypadku wielu towarów zamówionych przez konsumenta w jednym 
zamówieniu i dostarczanych osobno – dnia, w którym konsument lub  
strona trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez konsumenta 
wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z zamówionych towarów;  

(ii) w przypadku dostawy towarów składającej się wielu partii lub sztuk – 
dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niŜ przewoźnik i 
wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej 
partii lub sztuki: 

(iii) w przypadku umów o regularną dostawę towarów przez określony 
okres – dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niŜ 
przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne 
posiadanie pierwszego z towarów; 

c) w przypadku umów o dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie 
są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, 
lub centralnego ogrzewania, a takŜe treści cyfrowych, gdy nie są dostarczane 
na trwałym nośniku – dnia zawarcia umowy;  

▌ 

4. Państwa członkowskie nie zabraniają stronom wypełniania ich zobowiązań 
umownych ▌w czasie okresu odstąpienia. JednakŜe w przypadku umów zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa państwa członkowskie mogą utrzymać obowiązujące 
przepisy krajowe zabraniające przedsiębiorcy pobierania zapłaty przez określony 
okres po zawarciu umowy.  
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Artykuł 13 
Nieudzielenie informacji o prawie odstąpienia 

1. JeŜeli przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie 
odstąpienia, naruszając art. 9 ust. 1 lit. e), okres odstąpienia kończy się rok po 
upływie początkowego okresu odstąpienia, określonego zgodnie z art. 12 ust. 2. 

2. JeŜeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji przewidzianych w 
ust. 1 w ciągu roku od dnia, o którym mowa w art. 12 ust. 2, okres odstąpienia 
wygasa po czternastu dniach od dnia, w którym konsument otrzyma te informacje. 

Artykuł 14 
Korzystanie z prawa odstąpienia 

1. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o 
swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument moŜe:  

a) skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w 
załączniku I (B); lub 

b) złoŜyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o 
swojej decyzji odstąpienia od umowy. 

Państwa członkowskie nie wprowadzają Ŝadnych ▌wymogów formalnych 
stosowanych do wzoru formularza odstąpienia innych niŜ te przedstawione w 
załączniku I (B). 

1a. Okres odstąpienia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 13, jest dotrzymany, 
jeŜeli konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed 
upływem tego okresu. 

2. Przedsiębiorca moŜe, oprócz sposobów, o których mowa w ust. 1, umoŜliwić 
konsumentowi elektroniczne wypełnienie i przesłanie wzoru formularza odstąpienia 
znajdującego się w załączniku I (B) albo innego jednoznacznego oświadczenia na 
stronie internetowej przedsiębiorcy. W takich przypadkach przedsiębiorca przesyła 
niezwłocznie konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie odbioru takiego 
odstąpienia. 

2a. CięŜar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie. 

Artykuł 15 
Skutki odstąpienia 

Skorzystanie z prawa odstąpienia powoduje wygaśnięcie obowiązków stron, 
dotyczących: 

a) wykonania umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, lub  
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b) zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w 
przypadkach złoŜenia oferty przez konsumenta. 

Artykuł 16 
Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia 

1. Przedsiębiorca zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, w tym w 
stosownych przypadkach koszty przesyłki, bez zbędnej zwłoki, a w kaŜdym razie nie 
później niŜ w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o 
decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 14.  

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu kwot, o których mowa w akapicie pierwszym, z 
wykorzystaniem takich samych form płatności, jakie zostały uŜyte przez konsumenta 
w początkowej transakcji, chyba Ŝe konsument wyraźnie postanowił inaczej i pod 
warunkiem, Ŝe konsument nie poniesie Ŝadnych kosztów w związku z tym zwrotem. 

2a. NiezaleŜnie od postanowień ust. 1, w przypadku gdy konsument wyraźnie 
wskazał inny sposób dostawy niŜ najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie 
jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów wynikłych z tego tytułu.  

3. W przypadku umów sprzedaŜy, o ile przedsiębiorca nie zaproponował, Ŝe sam 
odbierze towary, moŜe wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu otrzymania ▌ 
towarów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania, w zaleŜności od 
tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej. 

Artykuł 17 
Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia 

1. W przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa ▌ konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo 
osobie upowaŜnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a kaŜdym razie 
nie później niŜ 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji 
odstąpienia zgodnie z art. 14, chyba Ŝe przedsiębiorca zaproponował, Ŝe sam odbierze 
towary. Termin zostaje dotrzymany, jeŜeli konsument odeśle towary przed upływem 
okresu czternastu dni. 

Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów, chyba Ŝe 
przedsiębiorca zgodził się na ich pokrycie lub jeŜeli przedsiębiorca nie poinformował 
konsumenta, Ŝe musi on pokryć te koszty. 

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeŜeli towary 
dostarczono do miejsca zamieszkania konsumenta w momencie zawarcia umowy, 
przedsiębiorca na swój koszt odbiera towary, jeŜeli ze względu na swój charakter nie 
moŜna ich zwyczajnie odesłać pocztą. 

2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z 
niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niŜ konieczny do 
stwierdzenia charakteru, właściwości i sposobu działania towarów. Konsument w 



 

AM\871046PL.doc 33/56 PE459.689 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Ŝadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, jeŜeli 
przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. e). 

2a. W przypadku gdy konsument korzysta z prawa odstąpienia po złoŜeniu 
wniosku zgodnie z art. 10 ust. 2a lub art. 11 ust. 4a, konsument płaci przedsiębiorcy 
kwotę, która jest proporcjonalna do zakresu juŜ dostarczonych usług do chwili, w 
której konsument poinformował przedsiębiorcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia, 
w odniesieniu do całego zakresu umowy. Proporcjonalna kwota, którą konsument 
ma zapłacić przedsiębiorcy, jest obliczana na podstawie łącznej ceny uzgodnionej w 
umowie.  JeŜeli łączna cena jest zbyt wysoka, proporcjonalna kwota obliczana jest 
na podstawie wartości rynkowej dostarczonych usług.  

2b. Konsument nie ponosi kosztów:  

a) całkowitych ani częściowych wyświadczonych usług, dostaw wody, gazu lub 
energii elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej 
objętości lub w ustalonej ilości, a takŜe centralnego ogrzewania w przypadku 
gdy: 

(i) przedsiębiorca nie dostarczył informacji zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. e) i 
eb); lub 

(ii) konsument nie wniósł wyraźnie o rozpoczęcie realizacji umowy podczas 
okresu odstąpienia zgodnie z art. 10 ust. 2a i art. 11 ust. 4a; lub 

b) dostarczenia całości lub części treści cyfrowych, które nie są dostarczane na 
trwałym nośniku, jeŜeli: 

(i) konsument nie udzielił wcześniej wyraźnej zgody na rozpoczęcie 
świadczenia usługi przed końcem 14-dniowego okresu, o którym mowa 
w art. 12, lub  

(ii) konsument nie potwierdził, Ŝe jest świadomy utraty prawa odstąpienia od 
umowy w chwili udzielenia zgody, lub 

(iii) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 11 ust. 4.  

2c. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 16 ust. 2, skorzystanie z 
prawa odstąpienia nie nakłada na konsumenta jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Artykuł 18 
Skutki skorzystania z prawa odstąpienia dla umów dodatkowych 

1. Bez uszczerbku dla art. 15 dyrektywy 2008/48/WE, jeŜeli konsument 
skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa zgodnie z art. 12-17, automatycznie wygasają wszelkie umowy 
dodatkowe, bez Ŝadnych kosztów dla konsumenta, które nie zostały przewidziane w 
art. 16 ust. 2 i w art. 17 niniejszej dyrektywy. 
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2. Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe warunki rozwiązania takich 
umów. 

Artykuł 19 
Wyjątki od prawa odstąpienia 

1. Państwa członkowskie nie przewidują prawa odstąpienia określonego w art. 
12–18 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa w następujących przypadkach: 

a) umowy o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni 
wykonana, pod warunkiem Ŝe świadczenie rozpoczęto za wyraźną zgodą 
konsumenta, oraz pod warunkiem przyjęcia do wiadomości przez 
konsumenta, Ŝe straci on prawo odstąpienia z chwilą pełnej realizacji umowy 
przez przedsiębiorcę; 

b) dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena jest zaleŜna od wahań 
na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie moŜe mieć wpływu oraz 
które mogą wystąpić w okresie odstąpienia; 

c) dostawa towarów wyprodukowanych według specyfikacji określonych przez 
konsumenta lub dostosowanych do jego zamówienia; 

ca) dostawa towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu bądź mają krótki termin 
przydatności do uŜycia; 

cb) dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze 
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, i których 
opakowanie zostało naruszone po dostawie; 

cc) dostawa towarów, które, po dostawie, ze względu na swój charakter mieszają 
się z innymi artykułami, tak Ŝe nie moŜna ich od tych artykułów oddzielić; 

d) dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy 
zawarciu umowy sprzedaŜy, a dostawa których moŜe nastąpić dopiero po 
upływie trzydziestu dni oraz których faktyczna wartość zaleŜy od wahań na 
rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie moŜe mieć Ŝadnego wpływu; 

▌ 

da) umowy, w przypadku których konsument wyraźnie wezwał przedsiębiorcę 
▌do wykonania w miejscu zamieszkania konsumenta pilnych napraw lub 
konserwacji jego własności; jeŜeli w związku z taką wizytą przedsiębiorca 
zapewnia usługi dodatkowe do tych wyraźnie zamówionych przez konsumenta 
albo towary inne niŜ części zamienne wykorzystywane w dokonywaniu 
konserwacji lub napraw, prawo odstąpienia powinno mieć zastosowanie do 
tych dodatkowych usług lub towarów; 

▌ 
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e) dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych 
nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, 
których opakowanie zostało naruszone po dostawie;  

f) dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę 
dostawy takich publikacji; 

g) umowy zawarte na aukcji publicznej; 

h) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niŜ w celach 
pobytowych, transportu towarów, wynajmu samochodów, gastronomii lub 
usług związanych z wypoczynkiem, jeŜeli dana umowa przewiduje ściśle 
określony dzień lub okres wykonania usługi; 

i) dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, 
jeŜeli świadczenie usługi rozpoczęło się za wcześniejszą wyraźną zgodą 
konsumenta i jeŜeli uznał on, Ŝe traci tym samym prawo odstąpienia od 
umowy. 

Rozdział IV 
Inne prawa konsumentów▌ 

Artykuł 21 
Zakres stosowania 

1. Artykuły 22 i 23 stosuje się odo umów sprzedaŜy. Artykuły te nie mają 
zastosowania do umów o dostawę wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są 
wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, do 
centralnego ogrzewania, a takŜe do treści cyfrowych, które nie są dostarczane na 
trwałym nośniku. 

2. Artykuły 22b, 28a i 28b stosuje się ▌do umów sprzedaŜy i umów o 
świadczenie usług, a takŜe umów dostawy wody, gazu, energii elektrycznej, 
centralnego ogrzewania i treści cyfrowych.  

▌ 

Artykuł 22 
Dostawa 

1. JeŜeli strony nie postanowiły inaczej, w chwili dostawy przedsiębiorca 
dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli 
nad nimi na konsumenta ▌bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie 
później niŜ w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. 

2. JeŜeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązku dotyczącego dostawy towarów ▌w 
terminie uzgodnionym z konsumentem lub w terminie zgodnie ust. 1, konsument 
wzywa go do dokonania dostawy w okresie stosownym do okoliczności. JeŜeli 
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przedsiębiorca nie dostarczył towarów w odpowiednim terminie, konsument ma 
prawo rozwiązać umowę. 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do umów sprzedaŜy, w przypadku gdy 
przedsiębiorca odmówił dostawy towarów lub w przypadku gdy okres dostawy ma 
kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy 
lub w przypadku gdy konsument informuje przedsiębiorcę przed zawarciem umowy, 
Ŝe dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe 
znaczenie. W takich przypadkach, jeŜeli przedsiębiorca nie dostarczył towarów w 
terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 1, konsument jest 
uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy. 

2a. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu 
kaŜdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy. 

3. Oprócz rozwiązania umowy zgodnie z ust. 2 konsument moŜe odwołać się do 
innych środków przewidzianych prawem krajowym. 

Artykuł 22a 
Opłaty za korzystanie ze środków płatniczych 

Państwa członkowskie zakazują przedsiębiorcom pobierania od konsumentów opłat 
– w związku ze stosowaniem danego środka płatności – które są wyŜsze od kosztów 
poniesionych przez przedsiębiorców w związku ze stosowaniem tego typu środków. 

Artykuł 23 
Przejście ryzyka 

W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary konsumentowi, 
ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w momencie 
wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią, inną niŜ przewoźnik i wskazaną w tym 
celu przez konsumenta w fizyczne posiadanie towarów. Ryzyko przechodzi na 
konsumenta wraz z przekazaniem towarów przewoźnikowi, jeŜeli konsument zlecił 
temu przewoźnikowi ich transport i wybór przewoźnika nie został zaproponowany 
przez przedsiębiorcę, bez uszczerbku dla praw konsumenta wobec przewoźnika. 

▌ 

Artykuł 28a 
Porozumiewanie się z wykorzystaniem telefonu 

Państwa członkowskie dopilnowują, by w przypadkach gdy przedsiębiorca korzysta z 
linii telefonicznej w celu kontaktowania się z konsumentem w sprawie zawartej 
umowy, konsument – kontaktując się z przedsiębiorcą – nie był zobowiązany do 
płacenia taryfy wyŜszej niŜ taryfa podstawowa.  Prawo świadczących usługi 
telekomunikacyjne do popierania opłat za te połączenia pozostaje nienaruszone. 

Artykuł 28b 
Płatności dodatkowe 
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Zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, przedsiębiorca powinien 
otrzymać wyraźną zgodę konsumenta na kaŜdą dodatkową płatność naleŜną oprócz 
wynagrodzenia za główne zobowiązanie umowne przedsiębiorcy. JeŜeli 
przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz wywołał ją, stosując 
opcje, które konsument musiał odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, 
konsument jest uprawniony do zwrotu tej płatności. 

▌ 

Rozdział VI 
Przepisy ogólne 

▌ 

Artykuł 41 
Egzekwowanie 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby istniały odpowiednie i skuteczne 
środki zapewniające przestrzeganie niniejszej dyrektywy. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy, na mocy których jeden 
lub więcej z wymienionych poniŜej organów, zgodnie z prawem krajowym, moŜe 
wszcząć postępowanie na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi 
organami administracyjnymi, aby zagwarantować stosowanie przepisów krajowych 
wdraŜających niniejszą dyrektywę: 

a) organy publiczne lub ich przedstawiciele; 

b) organizacje konsumenckie mające uzasadniony interes w ochronie 
konsumentów; 

c) organizacje zawodowe mające uzasadniony interes w podejmowaniu działań. 

Artykuł 42 
Kary 

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i przyjmują wszelkie 
niezbędne środki w celu ich wdroŜenia. Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. 

2. Najpóźniej w terminie określonym w art. 46 ust. 1 akapit pierwszy państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o ustanowionych przepisach, a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach tak szybko, jak to moŜliwe. 

Artykuł 43 
Nakazowy charakter dyrektywy 
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JeŜeli prawem stosowanym do umów jest prawo państwa członkowskiego, 
konsumenci nie mogą zrezygnować z praw przyznanych im drogą transpozycji 
niniejszej dyrektywy do prawa krajowego. 

Wszelkie postanowienia umowne pośrednio lub bezpośrednio znoszące lub 
ograniczające prawa wynikające z niniejszej dyrektywy nie są wiąŜące dla 
konsumenta. 

Artykuł 44 
Informacja 

Państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu poinformowania 
konsumentów o przepisach krajowych transponujących niniejszą dyrektywę oraz, w 
stosownych przypadkach, zachęcają przedsiębiorców i twórców kodeksów do 
informowania konsumentów o swoich kodeksach postępowania. 

Artykuł 45 
Towary niezamówione 

Zwalnia się konsumenta z wszelkich świadczeń wzajemnych w przypadkach 
niezamówionych dostaw towarów, wody, gazu, energii elektrycznej, centralnego 
ogrzewania lub treści cyfrowych, czy niezamówionego świadczenia usług, jak 
zakazano w art. 5 ust. 5 i pkt 29 załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE. W takich 
przypadkach brak odpowiedzi konsumenta na taką niezamówioną dostawę nie jest 
uwaŜany za zgodę. 

Artykuł 46 
Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia ∗∗∗∗, przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekaŜą one Komisji tekst tych środków w formie 
dokumentu. Komisja skorzysta z tych dokumentów do celu sporządzenia 
sprawozdania, o którym mowa w art. 46b. 

Państwa członkowskie stosują te środki od dnia …∗∗∗∗ 

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

▌ 

2a. Przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do umów zawartych po 
dniu określonym w ust. 1 akapit drugi. 
                                                 
∗∗∗∗  Proszę wstawić datę Dz.U.: 2 lata od daty wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy. 
∗∗∗∗  Proszę wstawić datę Dz.U.: trzydzieści miesięcy od daty wejścia w Ŝycie niniejszej 
dyrektywy. 
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Artykuł 46a 
Wymogi w zakresie sprawozdawczości 

1. W przypadku gdy państwo członkowskie skorzysta z którejkolwiek z opcji 
prawnych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 10 ust. 2b, 
art. 11 ust. 3 b i art. 12 ust. 4, powiadamia o tym fakcie, a takŜe wszelkich 
późniejszych zmianach, Komisję do dnia …* .  

2. Komisja dba o to, aby informacje wymienione w ust. 1 były łatwo dostępne 
dla konsumenta i przedsiębiorcy, na przykład na specjalnie do tego przeznaczonej 
stronie internetowej.  

3. Komisja przekazuje innym państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu informacje, o których mowa w ust. 1. Komisja przeprowadza 
konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie informacji przekazanych przez 
państwa członkowskie. 

Artykuł 46b 
Sprawozdanie Komisji i przegląd 

 
Do dnia …* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to obejmuje 
zwłaszcza ocenę przepisów niniejszej dyrektywy odnoszących się do treści 
cyfrowych, w tym prawa odstąpienia od umowy. W stosownych przypadkach do 
sprawozdania załączone zostają wnioski ustawodawcze w sprawie dostosowania 
niniejszej dyrektywy do zmian zachodzących w dziedzinie praw konsumenta. 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

Artykuł 47 
Uchylenia  

Z dniem …* tracą moc dyrektywy 85/577/EWG ▌ i 97/7/WE ▌, zmienione 
dyrektywami wymienionymi w załączniku IV. 

Odesłania do uchylonych dyrektyw odczytuje się jako odesłania do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V. 

Artykuł 47a 
Zmiany w dyrektywie 93/13/EWG 

W dyrektywie 93/13/EWG dodaje się następujący artykuł: 

                                                 
∗∗∗∗  Proszę wstawić datę Dz.U.: 2 lata od daty wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy. 
∗∗∗∗  Proszę wstawić datę Dz.U.: trzy lata po zakończeniu okresu transpozycji. 
∗∗∗∗  Proszę wstawić datę Dz.U.: trzydzieści miesięcy od daty wejścia w Ŝycie niniejszej 
dyrektywy. 
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„Artykuł 8a  

1. W przypadku gdy państwo członkowskie przyjmuje przepisy zgodnie z art. 8, 
w szczególności w kwestiach dotyczących: 

• ustalenia, czy postanowienia umowne wynegocjowane indywidualnie lub 
odpowiedniość i stosunek cen do wynagrodzenia są przedmiotem oceny 
nieuczciwości;  

• list zawierających postanowienia umowne, które są uznawane za nieuczciwe, 
powiadamia o tym, a takŜe o wszelkich późniejszych zmianach, Komisję.    

2. Komisja dba o to, aby informacje wymienione w ust. 1 były łatwo dostępne 
dla konsumenta i przedsiębiorcy, na przykład na specjalnie do tego przeznaczonej 
stronie internetowej. 

3. Komisja przekazuje innym państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu informacje, o których mowa w ust. 1. Komisja przeprowadza 
konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie informacji przekazanych przez 
państwa członkowskie.” 

Artykuł 47b 
Zmiana dyrektywy 1999/44/WE 

W dyrektywie 1999/44/WE dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 8a  

1. W przypadku gdy państwo członkowskie przyjmuje surowsze przepisy w 
zakresie ochrony konsumentów, przewidziane w art. 5 ust. 1-3 i w art. 7 ust. 1, 
powiadamia o tym, a takŜe o wszelkich późniejszych zmianach, Komisję. 

2. Komisja dba o to, aby informacje wymienione w ust. 1 były łatwo dostępne 
dla konsumenta i przedsiębiorcy, na przykład na specjalnie do tego przeznaczonej 
stronie internetowej. 

3. Komisja przekazuje innym państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu informacje, o których mowa w ust. 1. Komisja przeprowadza 
konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie informacji przekazanych przez 
państwa członkowskie.” 

 

Artykuł 49 
Wejście w Ŝycie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Artykuł 50 
Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 

 

Załącznik I 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia 

▌ 

A. Wzór pouczenia o odstąpieniu 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 
czternastu dni kalendarzowych. 

Okres odstąpienia upływa w terminie czternastu dni od dnia 1 

By skorzystać z prawa odstąpienia, są Państwo zobowiązani poinformować nas (2) 
o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub 
pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu, jednak 
nie jest to obowiązkowe. 3 

By dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą 
skorzystania z przysługującego Państwu prawa odstąpienia przed upływem terminu 
odstąpienia. 

Skutki odstąpienia 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w 
tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 
Państwa sposobu dostawy innego, niŜ najtańszy sposób standardowej dostawy oferowany 
przez nas) bez zbędnej zwłoki i nie później niŜ czternaście dni od dnia, w którym 
otrzymaliśmy informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Zwrotu płatności dokonamy z 
wykorzystaniem takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwa uŜyte w 
początkowej transakcji, chyba Ŝe wyraźnie postanowiliście Państwo inaczej; w kaŜdym 
przypadku w związku z tym zwrotem nie poniosą Państwo Ŝadnych kosztów.4 

5 
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Instrukcje wypełniania: 

1 Tutaj naleŜy wpisać co następuje: 
a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów o dostawę wody, gazu, energii 

elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub 
w ustalonej ilości, w przypadku centralnego ogrzewania, a takŜe treści cyfrowych, 
które nie są dostarczane na trwałym nośniku: „zawarcia umowy”; 

b) w przypadku umowy sprzedaŜy: „w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie 
towarów lub w którym strona trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez Państwa 
weszła w fizyczne posiadanie towarów.”; 

c) w przypadku umowy dotyczącej większej liczby towarów zamówionych przez 
konsumenta w ramach jednego zamówienia, a dostarczonych oddzielnie: „w którym 
weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym strona 
trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie 
ostatniego z towarów.”; 

d) w przypadku umowy dotyczącej dostarczenia towaru składającego się z wielu partii 
lub sztuk: „w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki 
lub w którym strona trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w 
fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki.”; 

e) w przypadku umów o regularną dostawę towarów przez określony okres: „w którym 
weszli Państwo w fizyczne posiadanie pierwszego z towarów lub w którym strona 
trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie 
pierwszego z towarów.”; 

2 W tym miejscu proszę wpisać Państwa nazwę oraz, o ile są dostępne, adres pocztowy, 
numer faksu i adres e-mail. 

3 JeŜeli umoŜliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o 
odstąpieniu droga elektroniczną na Państwa stronie internetowej, naleŜy tutaj wpisać, co 
następuje: „Mogą Państwo równieŜ wypełnić i przesłać formularz odstąpienia lub inne 
jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na naszej stronie 
internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. JeŜeli skorzystają Państwo z tej 
moŜliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o 
odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).” 

4 JeŜeli nie zaproponowali Państwo odbioru towarów w przypadku odstąpienia od umowy, 
naleŜy tutaj wpisać, co następuje: „MoŜemy wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu 
otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, w zaleŜności 
od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.” 

5 JeŜeli konsument otrzymał towary w wyniku umowy, tutaj naleŜy wpisać, co następuje:  
a wpisać odpowiednio:  

„Odbierzemy towary.”; lub 

„Odeślą Państwo lub przekaŜą nam towary albo ____[tutaj naleŜy wpisać nazwę i 
adres pocztowy, w stosownych przypadkach, osoby upowaŜnionej przez Państwa 
do odbioru towarów], bez zbędnej zwłoki, a w kaŜdym razie nie później niŜ 14 
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji odstąpienia. Termin 
uznaje się za dotrzymany, jeŜeli wyślą Państwo towary przed upływem okresu 14 
dni.”  

b wpisać jedno z poniŜszych sformułowań: 
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„Pokryjemy koszty zwrotu towarów.”; lub 

„Będą Państwo musieli pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towarów.”; lub 

JeŜeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo pokrycia 
kosztów zwrotu towarów, a towary ze względu na swój charakter nie mogą 
zostać odesłane pocztą: „Będą Państwo musieli pokryć bezpośrednie koszty 
zwrotu towarów, ___ EUR [wpisać]”; lub jeŜeli kosztów zwrotu towarów nie 
moŜna w sposób racjonalny obliczyć wcześniej: „Będą Państwo musieli pokryć 
bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest 
maksymalnie na kwotę około ___EUR; lub 

JeŜeli, w przypadku umów zawieranym poza lokalem przedsiębiorstwa, towary ze 
względu na swój charakter nie mogą zostać zwyczajnie odesłane pocztą, a 
dostarczono je do miejsca zamieszkania konsumenta w momencie zawarcia 
umowy: „Odbioru towarów dokonamy na nasz koszt.”] 

c „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z 
sposobu obchodzenia się z nimi, który nie był konieczny do stwierdzenia charakteru, 
właściwości, i sposobu działania towarów.” 

6 W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczenia wody, gazu lub 
energii elektrycznej, gdy nie są wystawione na sprzedaŜ w ograniczonej objętości lub 
w ustalonej ilości, a takŜe centralnego ogrzewania, naleŜy wpisać, co następuje: „JeŜeli 
wystąpili Państwo o rozpoczęcie świadczenia usług lub dostaw wody/gazu/energii 
elektrycznej/centralnego ogrzewania [niepotrzebne skreślić] podczas okresu odstąpienia, 
wypłacą nam Państwo kwotę odpowiadającą zakresowi juŜ zrealizowanych usług/dostaw 
do chwili, w której poinformowali nas Państwo o skorzystaniu z prawa odstąpienia, 
proporcjonalnie do kosztów pełnej realizacji umowy.” 
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B. Wzór formularza odstąpienia 

(formularz ten naleŜy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

• Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca wpisuje nazwę przedsiębiorcy oraz, o ile są 
dostępne, adres pocztowy, numer faksu i adres e-mail]”: 

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

– Data zamówienia*/odbioru* 

– Imię i nazwisko/Nazwa konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeŜeli formularz jest przesyłany na piśmie) 

– Data 

*Niepotrzebne skreślić. 
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▌ 

Załącznik IV 

Dyrektywy uchylone wraz z wykazem ich kolejnych zmian 
(o których mowa w art. 47) 

Dyrektywa Rady 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. 

▌ ▌ 
Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady  

Dz.U. L 144 z 04.06.1997, s. 19. 

Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady  

Dz.U. L 271 z 09.10.2002, s. 16. 

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady  

Dz.U. L 149 z 11.06.2005, s. 29. 

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r. 

Dz.U. L 319 z 05.12.2007, s. 1. 

▌ ▌ 

 

▌
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Załącznik V 
 

Tabela korelacji* 

 

Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

▌ Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

▌ Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

Art. 11  
 

    

 ▌    

 ▌   ▌ 

  Art. 12 
 

  

   ▌  

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

                                                 
* Tabela korelacji zostanie uzupełniona w czasie weryfikacji pod względem prawno-językowym. 
1 Zastąpiony co do istoty artykułem 3 i artykułem 8 w związku z artykułem 2 pkt 8. 
2 Zastąpiony co do istoty artykułem 1. 
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    Art. 21 ust. 3 

   ▌ ▌ 

 

Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

Art. 2 (zastąpiony)    Art. 2 pkt 1 

    Art. 2 pkt 2 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 
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  Art. 2 ust. 1 (zastąpiony)  Art. 2 pkt 6 

  Art. 2 ust. 2 (zastąpiony)  Art. 2 pkt 1 
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Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

  Art. 2 ust. 3 (zastąpiony)  Art. 2 pkt 2 

  Art. 2 ust. 4 zdanie pierwsze 
(zastąpione) 

 Art. 2 pkt 7 

  Art. 2 ust. 4 zdanie drugie  Skreślony 

  Art. 2 ust. 5  Skreślony 

   ▌ ▌ 

    Artykuł 22 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

Art. 3 ust. 1    Skreślony  
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Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

Art. 3 ust. 2 lit. a) (zastąpiony)    Art. 20 ust. 1 lit. a) 

Art. 3 ust. 2 lit. b) (zastąpiony)    Art. 20 ust. 1 lit. d) 

Art. 3 ust. 2 lit. c) (zastąpiony)    Art. 12 ust. 2 

Art. 3 ust. 2 lit. d)    Art. 20 ust. 2 lit. a) 

Art. 3 ust. 2 lit. e)    Art. 20 ust. 2 lit. b) 

Art. 3 ust. 31 
 

    

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

                                                 
1 Zastąpiony co do istoty artykułem 3 i artykułem 8 w związku z artykułem 2 pkt 8. 
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Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

    Artykuł 35 

  Art. 3 ust. 1, tiret pierwsze 
(zastąpiony) 

 Art. 3 ust. 2 

  Art. 3 ust. 1, tiret drugie  Art. 20 ust. 1 lit. b) 

  Art. 3 ust. 1, tiret trzecie 
(zastąpiony) 

 Art. 20 ust. 1 lit. c) 

  Art. 3 ust. 1, tiret czwarte 
(zastąpiony) 

 Art. 20 ust. 1 lit. a) 
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Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

  Art. 31 ust. 1, tiret piąte 
(zastąpiony) 
 

  

  Art. 3 ust. 2, tiret pierwsze 
(zastąpiony) 

 Art. 20 ust. 1 lit. d) 

  Art. 3 ust. 2, tiret drugie 
(zastąpiony) 

 Art. 20 ust. 3 

   ▌ ▌ 

    Artykuł 23 

   ▌ ▌ 

Art. 4, zdanie pierwsze 
(zastąpiony) 

   Artykuł 9 

Art. 4, zdanie drugie (zastąpiony)    Artykuł 10 

 ▌   ▌ 

                                                 
1 Częściowo zastąpiony artykułem 19 ust. 1 lit. h). 
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Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

 ▌   ▌ 

  Art. 4 ust. 1 lit. a) (zastąpiony)  Art. 5 ust. 1 lit. b) 

  Art. 4 ust. 1 lit. b) (zastąpiony)  Art. 5 ust. 1 lit. a) 

  Art. 4 ust. 1 lit. c) (zastąpiony)  Art. 5 ust. 1 lit. c) 

  Art. 4 ust. 1 lit. d) (zastąpiony)  Art. 5 ust. 1 lit. c) 

  Art. 4 ust. 1 lit. e) (zastąpiony)  Art. 9 ust. 1 lit. a) 

Art. 5 ust. 1 (zastąpiony)    Artykuł 12 

    Artykuł 14 

Art. 5 ust. 2 (zastąpiony)    Artykuł 15 

    Artykuł 16 



 

AM\871046PL.doc 55/56 PE459.689 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

Stara numeracja w dyrektywie 
Rady 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa 

 Stara numeracja w dyrektywie 
1997/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość 

 Nowa numeracja w 
niniejszej dyrektywie 

    Artykuł 17 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

Art. 6 (zastąpiony)    Artykuł 43 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

Art. 71 
 

    

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 
Stara numeracja w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 
ochrony konsumentów 

NaleŜy odczytywać jako odesłania 

 

                                                 
1 Zastąpiony co do istoty artykułem 16 i artykułem 17. 
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Pkt 2, 6, 8 i 11 do niniejszej dyrektywy 

 

Or. en 

 


