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KTO JEST KONSUMENTEM

Konsument jako słabsza strona stosunków prawnych, zarówno 
pod względem ekonomicznym, organizacyjnym jak i społecznym, 
wymaga w obrocie prawnym szczególnej ochrony. Konstytucja RP 
nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, 
między innymi przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ochro-
na ta przybiera różną postać. Okoliczność, że jedną ze stron danej 
czynności prawnej jest konsument, powoduje, iż konieczne staje się 
stosowanie szczególnych zasad, innych niż w przypadku kontaktów 
pomiędzy dwoma profesjonalnymi podmiotami obrotu gospodar-
czego. Dlatego bardzo istotne jest, aby wiedzieć, kiedy mamy do 
czynienia z konsumentem lub kiedy sami występujemy w takiej roli.

Jednolite zdefiniowanie pojęcia konsument nie jest łatwe, jest jed-
nak konieczne, gdyż niesie za sobą określone skutki prawne. 
Definicja konsumenta oraz podstawowe instrumenty ochrony 
uregulowane zostały w przepisach kodeksu cywilnego. Regulacji 
dotyczących ochrony szczególnej należy poszukiwać w innych ak-
tach prawnych.
O konsumencie mówimy wyłącznie wówczas, gdy:
• jest to osoba fizyczna (nie może więc nim być osoba prawna, 

ułomna osoba prawna, czy też inna organizacja, nawet jeżeli nie 
jest przedsiębiorcą),

• osoba ta dokonuje czynności prawnej (nie musi to więc być wy-
łącznie umowa; może to być zarówno czynność prawna dwu-
stronna, np. umowa sprzedaży, umowa kredytu, umowa najmu, 
jak i czynność prawna jednostronna − np. odstąpienie od umowy),

• dokonywana przez tę osobę czynność prawna pozostaje w okre-
ślonej relacji z jej rolą społeczną, to znaczy nie jest bezpośrednio 
związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obecna definicja nie zawiera już wymogu, aby stroną dokony-
wanej przez konsumenta czynności prawnej był przedsiębior-
ca. Brak ten jest krytykowany z uwagi na niekorzystne kon-
sekwencje, które spowodować może zakwalifikowanie danej 
osoby jako konsumenta w sytuacjach, w których nie zasługuje 
ona na szczególną ochronę (np. w przypadku sporządzania te-
stamentu czy też w stosunkach między dwoma konsumentami 
lub konsumentem a podmiotem niebędącym ani konsumentem, 
ani przedsiębiorcą. Inni podnoszą, że kwestia określenia sta-
tusu drugiego podmiotu czynności prawnej jest każdorazowo 
regulowana przez przepisy ustaw szczególnych; wskazują one 

USTAWOWA 

DEFINICJA
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bowiem wymagania, jakie spełniać musi druga strona czynno-
ści prawnej, aby można było mówić o stosunku konsumenckim.
Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej lub 
zawodowej, ustalenie, czy przy dokonywanej przez nią czynności 
prawnej mamy do czynienia z konsumentem, nie jest trudne. Pro-
blem zaczyna pojawiać się w przypadku osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą czy też wykonujących wolny zawód. 

Działalność gospodarcza oznacza zarobkową działalność wytwór-
czą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Dla 
uznania więc, że dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, 
muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki. Po pierwsze, musi to 
być działalność zarobkowa, po drugie − formalnie zorganizowana 
(powinna mieć określoną formę prawną przedsiębiorczości), po 
trzecie − musi być prowadzona w sposób ciągły.

Termin działalność zawodowa łączy się z pojęciem działalności 
gospodarczej; dotyczy nie tylko działalności prowadzonej zawo-
dowo, ale obejmuje również wykonywanie poszczególnych zawo-
dów mających profesjonalny charakter przez osoby posiadające 
odpowiednie dla danego zawodu kwalifikacje i umiejętności (tzw. 
wolne zawody).

Dla uznania, że dana osoba w konkretnej sytuacji posiada przymiot 
konsumenta, konieczne jest wykazanie, że dokonywana przez nią 
czynność prawna nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną 
przez nią działalnością gospodarczą czy zawodową; dopuszczalny 
jest więc związek pośredni. W literaturze proponuje się przyjęcie 
kryterium typowości stosunków prawnych, w których uczestniczy 
przedsiębiorca ze względu na rodzaj prowadzonej przez siebie 
działalności.

CZYM SĄ WZORCE UMOWNE

W dobie rozwiniętego obrotu gospodarczego, gdy ilość i częstotli-
wość zawierania pomiędzy kontrahentami umów o podobnej tre-
ści jest olbrzymia, zaś przy obrocie towarami lub usługami maso-
wymi uwzględnianie indywidualnych potrzeb odbiorców nie jest 
możliwe, bardzo przydatne jest tworzenie wzorców umownych, 

DZIA ALNO  

OSPODARCZA

DZIA ALNO  

ZAWODOWA

ZWI ZEK CZYNNO CI 
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które mają przyspieszyć i obniżyć koszty procedury zawierania 
kontraktów. Często jest to jednak sposób narzucania przez stronę 
silniejszą-proponenta (na ogół przedsiębiorcę) niekorzystnych czy 
nawet krzywdzących warunków umowy stronie słabszej (którą 
często jest konsument). Działanie takie prowadzi do dysproporcji 
pomiędzy pozycją stron umowy zarówno w zakresie ponoszenia 
ryzyka transakcji, jak i praw i obowiązków stron; często wiąże się 
z podstępnym zamieszczaniem w treści umowy postanowień lub 
odesłań do regulacji zawartych w innym wzorcu, których kontra-
hent de facto nie chce zamieszczać w kontrakcie.

Stało się już powszechne, że przedsiębiorcy, duzi i mali, posługu-
ją się w ramach swojej działalności wzorcami umów. Nieistotne 
jest przy tym, przez kogo i dla jakich celów dany wzorzec zo-
stał stworzony, ważny jest natomiast sposób, w jaki proponent 
się nim posługuje. Wzorce mogą być stosowane w zasadzie we 
wszystkich stosunkach umownych. Przybierają przy tym bardzo 
różną postać, nadawane są im najróżniejsze nazwy − „ogólne wa-
runki umowy”, „regulamin”, „regulamin świadczenia usług”, „wzór 
umowy”, „formularz”, „instrukcja”, „oferta ramowa”, „taryfa”. Ogól-
nie rzecz ujmując, są to zbiory klauzul (warunków, zastrzeżeń, 
postanowień), opracowane w oderwaniu od konkretnego sto-
sunku umownego, określające z góry, w sposób jednolity, treść 
przyszłych umów indywidualnych, przygotowane i zapropono-
wane jednostronnie przez podmiot zamierzający się nimi posłu-
giwać. Wzorce takie mogą zatem w szczególności określić zbior-
czo, dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, ogólne warunki 
umowy, wzór umowy, regulamin. 
Wzorzec umowy musi być sformułowany jednoznacznie i w spo-
sób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczone są 
na korzyść konsumenta (zasada ta nie obowiązuje w postępowa-
niu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedo-
zwolone).

W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów. W konse-
kwencji zakłada się, że przy ich zawieraniu strony zajmują pozy-
cję równorzędną. Jednak, jak już była o tym mowa, przy kontrak-
tach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, czyli w sytuacji, 
gdy ten pierwszy posiada silniejszą pozycję, zasada ta, z uwagi 
na ochronę strony słabszej, podlega rozmaitym ograniczeniom. 
Oferujący usługi, towary czy też inne dobra, korzystając z nie-
wiedzy, pośpiechu czy często potrzeby życiowej konsumentów, 
próbują w najrozmaitszy sposób „przemycić” we wzorcach nie-

CZYM JEST 
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POZYCJI 
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korzystne dla nich rozwiązania. Często zdarza się i tak, że do 
umów na pozór indywidualnych wprowadzają postanowienia 
będące de facto częścią wzorca, ograniczając jednocześnie dostęp 
do treści wzorca. 

Ustawodawca stara się chronić konsumentów przed nieuczci-
wymi praktykami rynkowymi poprzez stworzenie możliwości 
realnego zapoznania się ze wzorcem. Dodatkowo treść wzorców 
podlega kontroli zarówno incydentalnej (badana jest treść kon-
kretnej umowy sporządzonej z użyciem wzorca), jak i abstrak-
cyjnej (czyli w oderwaniu od konkretnej umowy). Jeżeli jakieś 
postanowienie wzorca jest niekorzystne dla konsumenta, nad-
używające pozycji dominującej lub w jakiś inny sposób niezgod-
ne z przepisami − prowadzi do nieważności lub wzruszalności 
takich postanowień.

Nazwa wzorca nie jest istotna. Ważne jest natomiast, czy dany 
wzorzec został użyty w obrocie z udziałem konsumenta, czy też 
stroną kontraktu był inny podmiot (np. przedsiębiorca); różne są 
bowiem warunki związania stron oraz odmienny zakres ochro-
ny. Jeżeli dokument charakteryzuje się wskazanymi powyżej 
cechami, w świetle przepisów kodeksu cywilnego stanowi wzo-
rzec, który co do zasady wiąże stronę, jeżeli został jej doręczony 
przed zawarciem umowy. Przyjmuje się, że doręczenie oznacza 
nie tylko faktyczne wręczenie kontrahentowi dokumentu (no-
śnika) zawierającego pełny tekst wzorca, ale również stworzenie 
realnej możliwości zaznajomienia się z jego treścią. Co więcej, 
jeżeli w dostarczonym kontrahentowi dokumencie znajduje się 
odesłanie do innego wzorca (np. do regulaminu zawierającego 
szczegółowe warunki lub odwrotnie, regulującego warunki ogól-
ne), konieczne jest dołączenie także tego drugiego wzorca. Nie 
wystarczy więc poinformowanie strony o istnieniu innych do-
kumentów „uzupełniających” postanowienia „głównego” wzor-
ca, czy też zawarcie w konkretnej umowie odesłania do takiego 
wzorca. Niewystarczająca jest również ustna informacja o jego 
treści, podobnie jak zaproszenie kontrahenta do zapoznania się 
z dokumentem w określonym miejscu.
W przypadku, gdy posługiwanie się takim wzorcem jest w stosun-
kach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte (np. w branży ubez-
pieczeniowej, bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, prze-
wozowej, w przypadku umów leasingu, o dostarczenie mediów), 
będzie on wiązał drugą stronę także wówczas, gdy mogła się ona 
z łatwością dowiedzieć o jego treści. Zasada ta nie znajduje za-
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stosowania, gdy stroną kontraktu jest konsument, chyba że umo-
wa należy do powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących 
sprawach życia codziennego.
Coraz powszechniejsze staje się zawieranie umów drogą elek-
troniczną. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem w formie 
elektronicznej, aby związanie takim wzorcem mogło nastąpić, 
musi on być udostępniony drugiej stronie przed zawarciem umo-
wy w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odtwarzanie 
wzorca w zwykłym toku czynności. Konieczne jest zatem udo-
stępnienie kontrahentowi wzorca przy zastosowaniu standar-
dowych, powszechnie stosowanych rozwiązań technicznych, bez 
zabezpieczeń uniemożliwiających zarejestrowanie oraz wielo-
krotne odtwarzanie dokumentu. Przyjmuje się, że samo zamiesz-
czenie wzorca na stronie internetowej proponeneta nie spełnia 
wymogu odpowiedniego udostępnienia.
Wzorce niekompletne, zniszczone, nieczytelne, uszkodzone lub 
dostarczone w sposób uniemożliwiający faktyczne zapozna-
nie się z ich treścią, a także sporządzone w niezrozumiałym dla 
kontrahenta języku, nie będą spełniały wymogu prawidłowego 
dostarczenia (nawet jeżeli proponent będzie posiadał potwier-
dzenie czy pokwitowanie doręczenia). Inną kwestią jest to, czy 
konsument mając realną możliwość zapoznania się z treścią 
wzorca, uczynił to. Jeżeli pomimo obiektywnych możliwości nie 
zaznajomił się z dostarczonymi dokumentami, nie może powoły-
wać się na tę okoliczność.
W przypadku wydania wzorca w czasie trwania stosunku umow-
nego o charakterze ciągłym wiąże on drugą stronę, jeżeli został jej 
doręczony w odpowiedni, opisany powyżej sposób, i strona ta nie 
wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. 
W przeciwnym razie stosunek prawny utrzymuje się w takiej posta-
ci, jakby wzorca w ogóle nie było. Bez znaczenia jest przy tym, czy 
obowiązujący w momencie wprowadzenia wzorca stosunek umow-
ny oparty jest na innym wzorcu, czy też powstał bez użycia wzorca.
Wzorzec nie będzie wiązał stron, jeżeli nie został kontrahentowi 
należycie udostępniony oraz gdy jego postanowienia będą pozo-
stawały w sprzeczności z treścią łączącej strony umowy. W takim 
wypadku strony są związane wyłącznie umową. 
Jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie zostały z konsu-
mentem uzgodnione indywidualnie (tzn. konsument nie miał na 
nie rzeczywistego wpływu, zwłaszcza gdy zostały przejęte z wzor-
ca zaproponowanego przez proponenta), a kształtują jego prawa 
i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 
naruszając jego interesy − nie wiążą go (wyjątek stanowią posta-
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nowienia określające główne świadczenia stron, takie np. jak cena, 
wynagrodzenie, chyba że zostały sformułowane niejednoznacz-
nie). Co istotne, w pozostałym zakresie umowa wiąże strony.

KUPUJEMY PRZEZ INTERNET

Zakupy dokonywane przez Internet stają się coraz bardziej popu-
larne. Przy wszystkich swoich zaletach mają one jednak pewne 
wady. Jeśli dokonujemy kupna w sieci, dobrze jest wiedzieć, jakie 
szczególne uprawnienia nam przysługują.
Z zawieraniem umowy kupna na odległość wiąże się przede 
wszystkim ryzyko związane z brakiem możliwości zbadania pro-
duktu przed nabyciem go. Konsekwencje nietrafionego zakupu 
ograniczają specjalne regulacje prawne mające zabezpieczać inte-
res konsumenta. Abyśmy mogli z nich skorzystać, spełnione muszą 
zostać dwa podstawowe warunki. 

Po pierwsze, umowa musi zostać zawarta przez konsumenta 
z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność z wykorzystaniem 
środków technicznych umożliwiających zawieranie umów na od-
ległość. Jeśli zatem dokonujemy zakupu w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, specjalne regulacje ochronne nie znaj-
dą zastosowania, nie występujemy bowiem jako konsument. Po-
dobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli naszym kontrahentem 
będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, a więc 
niebędąca przedsiębiorcą.

Po drugie, omawiane przepisy nie znajdują zastosowania do 
sprzedaży z licytacji, która jest popularną formą zawierania umów 
w niektórych serwisach internetowych.

Podstawowym uprawnieniem kupującego dokonującego zakupu 
na odległość jest możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez 
podania przyczyn. W takim wypadku konieczne jest złożenie sto-
sownego oświadczenia na piśmie, co do zasady w terminie dziesię-
ciu dni od dnia wydania rzeczy (w przypadku umów zawieranych 
na odległość jest to dzień, w którym nabyta rzecz zostaje dostar-
czona kupującemu), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od 
dnia jej zawarcia. Co więcej, prawo odstąpienia przysługuje konsu-
mentowi nieodpłatnie – przedsiębiorca nie może uczynić zastrze-
żenia, że odstąpienie jest możliwe za zapłatą oznaczonej sumy. Je-
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śli takie zastrzeżenie znajdzie się w regulaminie sklepu, z którego 
usług skorzystaliśmy, należy uznać je za nieważne.
Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. Jest to kolejne rozwiązanie ko-
rzystne dla konsumentów, o skuteczności odstąpienia nie decydu-
je bowiem data jego dotarcia do przedsiębiorcy, lecz data podjęcia 
odpowiedniej czynności przez kupującego.
Aby odstąpić od umowy, nie musimy wskazywać przyczyny – dla 
skuteczności odstąpienia nie ma znaczenia, że obiektywnie rzecz 
jest pozbawiona wad (nie jest uszkodzona, jest wykonana w pra-
widłowy sposób i zgodna z opisem). Wystarczające jest, że rzecz 
nam nie odpowiada.
W razie wykonania prawa odstąpienia umowa jest uważana za 
niezawartą. To, co jej strony wzajemnie sobie świadczyły, ule-
ga zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była ko-
nieczna w granicach zwykłego zarządu; zwrot powinien nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Należy 
przyjąć, że rozpakowanie produktu (np. sprzętu elektronicznego, 
zabawek) mieści się w granicach zwykłego zarządu.
Od tej zasady zachodzi jednak bardzo istotny wyjątek dotyczący 
nagrań audialnych i wizualnych oraz nagrań zapisanych na infor-
matycznych nośnikach danych (np. oprogramowania komputero-
wego). W przypadku, gdy usuniemy oryginalne opakowanie takich 
nagrań, tracimy prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony 
umówią się inaczej. Tak więc w przypadku płyt CD, DVD oraz opro-
gramowania należy wyjątkowo uważnie dokonywać wyboru pod-
czas dokonywania zakupów, albo też pamiętać o tym, aby po upew-
nieniu się, że zakupiony produkt nam nie odpowiada, nie odpako-
wywać go. Zachowamy wówczas prawo do odstąpienia od umowy.
Jeżeli strony nie postanowią inaczej, prawo odstąpienia od umowy 
nie przysługuje konsumentowi również w przypadku świadczeń 
o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez 
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Podobnie jest 
w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą 
zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ZADATEK CZY ZALICZKA

Często jako gwarancję zawarcia lub wykonania określonej umowy 
(np. o przeprowadzenie określonych robót, wykonanie usługi czy 
też innego zobowiązania, przeniesienie własności, ustanowienie 
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prawa) wypłacamy kontrahentowi pewną sumę pieniędzy. To, czy 
taką przedpłatę nazwiemy zaliczką, czy zadatkiem, ma podstawo-
we znaczenie dla skutków, jakie może ona wywołać. 
Z zadatkiem będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy strony wy-
raźnie zaznaczą, że  dokonana przez jedną z nich przedpłata ma 
właśnie taki charakter. W przeciwnym wypadku kwota taka sta-
nowić będzie zaliczkę. Podobnie będzie w przypadku, gdy strony 
w umowie zastrzegą, że wypłacona suma pieniężna jest zaliczką 
na poczet wykonanej umowy. 

Kwestie związane z zadatkiem, inaczej niż ma to miejsce w przy-
padku zaliczki, zostały uregulowane wprost w przepisach kodeksu 
cywilnego. Zadatek jest formą zabezpieczenia wykonania umowy 
i stanowi pewien rodzaj rekompensaty za jej niewykonanie. Jest 
dodatkowym elementem umowy i najczęściej jest wykorzystywa-
ny przy umowach sprzedaży oraz przy umowach o charakterze 
usługowym (umowie zlecenia czy umowie o dzieło). 
Zgodnie z przepisami strony mogą samodzielnie ustalić charakter 
i konsekwencje związane z wpłatą zadatku. Jeżeli jednak tego nie 
uczynią, przyjmuje się, że w razie niewykonania umowy (zobowią-
zania, usługi) przez jedną ze stron druga z nich może bez wyzna-
czania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i albo zachować 
zadatek, który otrzymała, albo, jeżeli sama go dała, żądać sumy 
dwukrotnie wyższej. W przypadku rozwiązania umowy przez 
jedną ze stron zadatek podlega zwrotowi; w tym wypadku nie ma 
obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Podobnie jest w sy-
tuacji, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, 
za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za któ-
re odpowiedzialność ponoszą obie strony. 
Jeżeli umowa została wykonana, zadatek zostaje zaliczony na po-
czet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli z uwagi na przedmiot 
umowy bądź charakter zobowiązania lub świadczonej usługi nie 
jest to możliwe, zadatek należy zwrócić. 

Zaliczka jest w istocie częścią ceny. Wypłacana jest na poczet 
przyszłych należności. Przepisy nie regulują wprost kwestii 
z nią związanych. Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą dla umów 
wzajemnych (czyli takich, w których obie strony zobowiązują 
się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich jest odpowiedni-
kiem świadczenia drugiej), w sytuacji, gdy umowa nie dojdzie do 
skutku, strony są obowiązane do zwrócenia sobie wszystkiego 
co świadczyły. W przypadku odstąpienia od umowy nie ma więc 
możliwości zatrzymania zaliczki lub domagania się wypłaty jej 

ZADATEK

ZALICZKA
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podwójnej wysokości. Przepisy wskazują bowiem wyraźnie, że 
strona odstępująca od umowy obowiązana jest do zwrotu drugiej 
stronie wszystkiego, co otrzymała od niej na mocy umowy, oraz 
że może żądać zwrotu nie tylko tego co świadczyła, ale również 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

ZWRACAMY NIEWADLIWY TOWAR 

Często zdarza się, że pomimo braku wad nie jesteśmy zadowoleni 
z zakupionego przez nas towaru. Czy obowiązujące przepisy dają 
nam możliwość oddania niechcianego zakupu do sklepu lub przy-
najmniej wymienienia go na produkt, który będzie bardziej nam 
odpowiadał? 
Jeżeli zakupiony w sklepie towar jest zgodny z umową, możliwość 
jego zwrotu jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli właściciela 
sklepu. Przepisy chronią kupującego tylko w przypadku, gdy towar 
jest niezgodny z umową. Jeżeli kupujący po prostu się rozmyśli − 
nie ma prawa żądać od sprzedawcy przyjęcia zgodnego z umową 
towaru do sklepu i zwrotu zapłaconej ceny, chyba że strony przy 
wydawaniu towaru umówiły się inaczej. Podobnie rzecz się ma 
z wymianą produktu na inny.

Sprzedawca ma obowiązek podać kupującemu nazwę towa-
ru, wskazać producenta i importera, znak zgodności (jeżeli 
jest wymagany przez przepisy), informacje o dopuszczeniu do 
obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne wymagane 
przepisami prawa dane. Ma również obowiązek udzielić kupu-
jącemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd 
informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego ko-
rzystania ze sprzedanego towaru, jak również potrzebnych 
wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących 
rzeczy sprzedanej. Jeżeli zamieszczona na towarze informa-
cja lub postanowienia umowy są dla konsumenta nieczytelne 
lub niezrozumiałe, może on zażądać od sprzedawcy stosow-
nych wyjaśnień. Wskazane informacje dotyczące produktu, 
jak również wydane wraz z towarem dokumenty powinny być 
sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumia-
łej formie graficznej (o ile pozwala na to rodzaj informacji). 

Zwrot towaru będzie więc możliwy na przykład w przypadku, gdy 
nie będzie on posiadał właściwości, o których istnieniu zapewniał 
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kupujący, albo gdy zamieszczona na opakowaniu informacja do-
tycząca zastosowania lub funkcji towaru nie będzie zgodna z rze-
czywistością. 
Coraz częściej jednak sprzedawcy, chcąc zachęcić klientów do 
dokonywania zakupów w ich sklepie, wprowadzają wewnętrz-
ne zasady zwrotu lub wymiany towaru. Kiedy więc nie jesteśmy 
pewni, czy wybrany przez nas produkt jest dokładnie tym, czego 
potrzebujemy, warto przed dokonaniem zakupu zapytać sprze-
dawcy, czy i w jakim terminie możliwy będzie ewentualny zwrot 
lub wymiana.

NIEDOZWOLONE KLAUZULE 
JAK SIĘ BRONIĆ

Ważnym instrumentem obrony konsumenta przed stosowaniem 
wobec niego niedozwolonych postanowień wzorców umowy jest 
możliwość wkroczenia na drogę sądową. Dopuszczalne jest bo-
wiem wytoczenie sprawy o uznanie takich klauzul za niedozwo-
lone. Kontrola ta ma jednak wyłącznie charakter abstrakcyjny, to 
znaczy oderwany od konkretnej umowy. Dotyczy treści postano-
wień zawartych we wzorcu i ogranicza się do stwierdzenia, czy 
są one dozwolone, czy też nie, niezależnie od tego, czy zostały 
wykorzystane w kontrakcie z konsumentem. Właściwy w spra-
wie jest Sąd Okręgowy w Warszawie − Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który dokonuje oceny treści zapisu wzorca; poza 
jego kontrolą pozostaje sposób wykorzystywania takich posta-
nowień oraz badanie powszechności ich zastosowania w ana-
logicznych wzorcach, którymi posługują się inne podmioty. Nie 
bada on również treści umów zawartych indywidualnie z kon-
sumentami ani nie ocenia ich postanowień pod kątem zgodności 
z prawem.

Pozew w sprawie uznania postanowień wzorca za niedozwolone 
może złożyć każdy, kto mógłby być potencjalną stroną umowy 
zawierającej takie regulacje. Nie musi to więc być osoba, która 
już jest związana wadliwym kontraktem, konieczne jest jednak, 
aby posiadała przymiot konsumenta oraz jednocześnie spełniała 
wszystkie warunki umożliwiające zawarcie takiej umowy. Jeżeli 
powództwo chce wytoczyć osoba, która zaniechała stosowania 
jej zdaniem niedozwolonego postanowienia wzorca umowne-
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go, musi zgłosić swe żądanie w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
zaniechania. Legitymację czynną posiadają także organizacje 
społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona intere-
sów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także za-
graniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych 
w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia takiego postępowa-
nia (jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zagrożone interesy kon-
sumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta 
ma swoją siedzibę). 

Jeżeli postępowanie zostało wszczęte, fakt zaprzestania stosowa-
nia zaskarżonego postanowienia wzorca przez pozwanego pozo-
staje bez wpływu na bieg sprawy. 
W sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za nie-
dozwolone wydanie wyroku na podstawie uznania powództwa 
oraz zawarcie ugody jest niedopuszczalne. 
Jeżeli sąd uzna, że zaskarżone postanowienie wzorca jest niedo-
zwolone, w sentencji wyroku przytacza jego treść oraz zakazuje 
jego wykorzystywania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych. Jest on dostępny 
na stronach internetowych urzędu pod adresem: http://www.
uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
Z chwilą wpisu do rejestru takie niedozwolone postanowienie 
odnosi skutek również wobec osób trzecich. Wyroki publikowa-
ne są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli konsument ma podejrzenie, że w zawieranej przez niego 
umowie występują niedozwolone klauzule, bezwzględnie powi-
nien zwrócić na to uwagę swemu kontrahentowi. Jeżeli ten nie 
będzie chciał zmienić wątpliwych regulacji, lepiej nie podpisy-
wać takiej umowy. 
W przypadku, gdy kontrakt został już zawarty, należy zawiado-
mić drugą stronę o zaniechaniu stosowania niedozwolonych po-
stanowień. W przypadku sporu konieczne może się okazać skie-
rowanie sprawy na drogę sądową. Konsument powinien wystą-
pić wówczas do sądu powszechnego z powództwem o uznanie 
danego postanowienia za niewiążące. 
Jeżeli nie znamy się na przepisach, zawsze możemy się zwrócić 
z prośbą o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika kon-
sumentów, Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsu-
mentów Polskich. Instytucje te świadczą bezpłatną pomoc prawną 
dla konsumentów.

KONSEKWENCJE 

WNIESIENIA 

POWÓDZTWA

POST POWANIE 
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O CZYM JESZCZE POWINIEN 
WIEDZIEĆ KONSUMENT

Osoby posiadające przymiot konsumenta powinny pamiętać, że 
dokonując rozmaitych czynności prawnych, korzystają nie tylko 
z ochrony przewidzianej dla tej grupy podmiotów. Zastosowanie 
znajdują do nich również zasady ogólne. Oto niektóre z nich:
• nikt nie może czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzecz-

ny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
z zasadami współżycia społecznego; takie działanie lub zaniecha-
nie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie 
korzysta z ochrony;

• czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście 
ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny 
skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postano-
wień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy;

• czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego 
jest nieważna z mocy prawa; jeżeli jednak nieważnością jest do-
tknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy 
co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez 
postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby do-
konana;

• strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się wła-
ściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia spo-
łecznego (zasada swobody umów);

• jeżeli jakieś postanowienie umowy budzi wątpliwość co do zgod-
ności z dobrymi obyczajami, jego oceny dokonuje się biorąc pod 
uwagę stan z chwili zawarcia umowy; uwzględnia się przy tym 
treść umowy, okoliczności zawarcia oraz umowy pozostające 
w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmio-
tem oceny;

• jeżeli jedna ze stron wyzyskuje przymusowe położenie, niedołę-
stwo lub niedoświadczenie drugiej strony i w konsekwencji w za-
mian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub 
dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawar-
cia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego 
świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świad-
czenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia; jeżeli ani jedno, 
ani drugie rozwiązanie, w związku z nadmiernymi trudnościami, 
nie wchodzi w grę, strona wykorzystana może żądać unieważnie-
nia umowy.
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NIEDOZWOLONE KLAUZULE  
PRZYKŁADY

W kodeksie cywilnym zawarty został katalog najczęściej występują-
cych w praktyce klauzul umownych, które uznawane są za sprzeczne 
z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta. Wyli-
czenie to jest przykładowe. Dlatego też nawet jeżeli wzbudzające wąt-
pliwość postanowienie nie zostało uwzględnione w tym wyliczeniu, 
nie znaczy to, że nie może zostać uznane za niedozwolone. 
W razie wątpliwości za niedozwolone uznawane są postanowienia, 
które:
1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumen-

ta za szkody na osobie,
2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem 

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobo-
wiązania,

3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności kon-
sumenta z wierzytelnością drugiej strony,

4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możli-
wości zapoznać się przed zawarciem umowy,

5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw 
i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody 
konsumenta,

6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta 
zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia in-
nej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawie-
rającą oceniane postanowienie,

8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko 
od woli kontrahenta konsumenta,

9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywa-
nia wiążącej interpretacji umowy,

10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany 
umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do 
stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty 
za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsu-
ment zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsu-
menta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, 
gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
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14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania 
umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowie-
dzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania 
ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty usta-
lonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania 
umowy,

17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub 
odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej 
kary umownej lub odstępnego,

18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłu-
żeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki 
termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostron-
ne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych 
cech świadczenia,

20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia 
lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy 
bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,

21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wy-
konania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których 
kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których po-
mocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę od-
powiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie 
uciążliwych formalności,

22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsu-
menta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania przez jego kontrahenta,

23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod 
rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagraniczne-
go albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy 
przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – tekst 

jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U.
Nr 22, poz. 271 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc-
kiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
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