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Umowy sprzeda¿y zawierane na odleg³oæ

 wybrane zagadnienia (ochrona konsumentów)
Wzrastaj¹ca z roku na rok liczba umów zawieranych drog¹ elektroniczn¹ (w tym ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ zakupy internetowe, w szczególnoci na internetowych aukcjach) sk³ania do refleksji
na temat stanu prawnego reguluj¹cego te sfery. Wydaje siê, ¿e w zasadzie
podstawy prawne takich transakcji s¹ doæ wyranie opisane w polskim
ustawodawstwie, nie powinno byæ zatem wiêkszych w¹tpliwoci interpretacyjnych.
Mog¹ jednak istnieæ pewne w¹tpliwoci dotycz¹ce ustalenia momentu
zawarcia umowy, gdy idzie o umowy zawierane na odleg³oæ, to znaczy
bez jednoczesnej obecnoci dwóch stron, szczególnie w umowach zawieranych pomiêdzy przedsiêbiorcami a osobami fizycznymi zawieraj¹cymi umowy do celów niezwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (tzw.
umowy konsumenckie).
Przyjêcie obowi¹zuj¹cych w tym wzglêdzie konsumenckich regulacji1
nast¹pi³o w wyniku implementacji dyrektywy EWG2 o ochronie konsu1
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22,
poz. 27) zwana dalej u.o.p.k.
2
Dyrektywa Nr 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
20 maja 1997 r. o ochronie konsumentów w umowach na odleg³oæ (OJ l 144/19 z dnia
4 czerwca 1997 r.), zmieniona Dyrektyw¹ Nr 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycz¹c¹ nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych
przez przedsiêbiorców wobec konsumentów na rynku wewnêtrznym.
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mentów w umowach zawieranych na odleg³oæ. Ow¹ szczególn¹ regulacj¹ objêto tylko umowy konsumenckie i to tylko takie, w których kontrahentem konsumenta jest przedsiêbiorca w ten sposób organizuj¹cy
swoj¹ dzia³alnoæ. Nie ka¿da zatem transakcja internetowa bêdzie podlega³a szczególnej ochronie prawnej przewidzianej dla umów konsumenckich, a tylko umowy zawierane przez przedsiêbiorców, którzy w taki
sposób zorganizowali swoj¹ dzia³alnoæ. Innymi s³owy, umowy zawarte
przez przedsiêbiorców, dla których sprzeda¿ elektroniczna jest sposobem
(b¹d jednym ze sposobów) prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹
objête regulacjami tej ustawy, natomiast inne nie.

Moment zawarcia umowy

Moment zawarcia umowy konsumenckiej dotycz¹cej sprzeda¿y zawieranej na odleg³oæ jest uzale¿niony od charakteru prawnego informacji
prezentowanej przez przedsiêbiorcê.
Z jednej strony przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ klasyczn¹ ofertê sprzeda¿y w rozumieniu art. 661 k.c. Oferta z³o¿ona w postaci elektronicznej
wi¹¿e sk³adaj¹cego, je¿eli druga strona niezw³ocznie potwierdzi jej przyjêcie. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku realizacji kolejnych etapów, tj.:
1) z³o¿enia oferty przez przedsiêbiorcê,
2) przyjêcia oferty przez konsumenta,
3) potwierdzenia przyjêcia oferty,
4) otrzymania przez przedsiêbiorcê potwierdzenia przyjêcia oferty.
Zawarcie umowy nastêpuje w momencie, w którym informacja o przyjêciu oferty dotrze do wiadomoci sk³adaj¹cego ofertê  art. 701 § 1 k.c.
Nieco inaczej wygl¹da sytuacja, gdy przedsiêbiorca nie sk³ada oferty
w powy¿szym znaczeniu, a jedynie emituje reklamê produktu. ¯aden
przepis ustawy nie zabrania przedsiêbiorcy przy wykorzystywaniu rodków komunikacji na odleg³oæ stosowania reklamy. Mo¿na uznaæ, ¿e
w takim przypadku konsument zapoznawszy siê z danymi dotycz¹cymi
danego produktu sk³ada ofertê zakupu. Konsument bêdzie wówczas
zwi¹zany owiadczeniem o przyjêciu oferty.
Dokonuj¹c prawnej oceny zawierania umowy na odleg³oæ w ka¿dym
takim przypadku, nale¿y dokonaæ szczegó³owej analizy sytuacji, z jak¹
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mamy do czynienia. Nale¿y ustaliæ, który z podmiotów jest oferentem,
a który oblatem. Od tego uzale¿nione bêdzie dalsze wnioskowanie.
Z przepisów szczególnych, tj. art. 6 ust. 2 u.o.p.k. wynika, ¿e zarówno
propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, jak i zaproszenia do sk³adania
ofert lub zamówieñ albo do podjêcia rokowañ powinna jednoznacznie i w
sposób zrozumia³y informowaæ o zamiarze zawarcia umowy przez tego,
kto j¹ sk³ada. Nie powinno byæ zatem w¹tpliwoci interpretacyjnych co
do osoby oferenta czy oblata.
Moment zawarcia umowy, choæ nieokrelony wprost przez ustawodawcê, daje siê mimo wszystko wyprowadziæ z analizy przepisów ustawy. Z treci art. 12 ust. 1 u.o.p.k. wynika, ¿e przedsiêbiorca powinien
wykonaæ umowê zawart¹ na odleg³oæ najpóniej w terminie trzydziestu
dni po z³o¿eniu przez konsumenta owiadczenia woli o zawarciu umowy.
W wypadku, gdy przedsiêbiorca nie mo¿e wykonaæ zobowi¹zania z powodu
choæby przejciowej niemo¿noci spe³nienia wiadczenia o w³aciwociach zamówionych przez konsumenta, przedsiêbiorca mo¿e, je¿eli zawarto
takie zastrze¿enie w umowie, zwolniæ siê ze zobowi¹zania przez spe³nienie
wiadczenia zastêpczego, odpowiadaj¹cego tej samej jakoci i przeznaczeniu oraz za tê sam¹ cenê lub wynagrodzenie, informuj¹c zarazem
konsumenta na pimie o jego prawie do nieprzyjêcia tego wiadczenia
i odst¹pienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiêbiorcy.
Ustawodawca zakreli³ zatem termin na wykonanie zobowi¹zania, licz¹c
go od dnia z³o¿enia przez konsumenta owiadczenia woli o zawarciu
umowy do up³ywu 30 dni. W tym terminie, w sytuacji okrelonej art.
12 ust. 3 u.o.p.k., konsument mo¿e odst¹piæ od umowy. Skoro mo¿e
odst¹piæ od umowy, to znaczy, ¿e mamy do czynienia z ju¿ zawart¹
umow¹ sprzeda¿y. Dzieñ zawarcia umowy bêdzie dniem otrzymania
z³o¿onego przez konsumenta owiadczenia o zawarciu umowy, a moment
zawarcia umowy to moment, w którym owiadczenie konsumenta dotrze
do przedsiêbiorcy. Rozpoczêcie wiadczenia przez przedsiêbiorcê jest
konsekwencj¹ zawartej ju¿ umowy, a nie stanowi  wiadczenia przedumownego.
Inaczej siê rzecz przedstawia w umowach zawieranych poza lokalem
przedsiêbiorcy. Tam przedsiêbiorca ma obowi¹zek pisemnego potwier-
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dzenia miêdzy innymi faktu zawarcia umowy z podaniem daty i rodzaju
oraz przedmiotu wiadczenia i ceny. Na³o¿enie takiego obowi¹zku wynika³o choæby i z tego, ¿e na mocy art. 2 u.o.p.k. konsument zyska³ prawo
odst¹pienia od umowy w terminie 10 dni liczonym od jej zawarcia. Moment
zawarcia musia³ byæ zatem bardzo precyzyjnie okrelony, aby nie by³o
w¹tpliwoci interpretacyjnych miêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem.
Ustawodawca nakaza³ fakt ten jednoznacznie okreliæ. W przypadku umów
zawieranych na odleg³oæ termin na odst¹pienie od umowy liczy siê inaczej, nie od dnia zawarcia umowy, ale od dnia wydania rzeczy. Natomiast
gdy idzie o us³ugi, termin ten liczy siê od dnia zawarcia umowy  art. 10
ust. 1 u.o.p.k. Wydaje siê, ¿e nic nie sta³o na przeszkodzie, aby i w tym
przypadku ustawodawca nakaza³ precyzyjnie potwierdziæ dzieñ zawarcia
umowy. Nie by³oby w praktyce w¹tpliwoci, jak liczyæ termin i kiedy
owe 10 dni up³ywa.

Obowi¹zek informacyjny

Ustawodawca wprowadzi³ rozbudowany obowi¹zek informowania
konsumenta o istotnych cechach transakcji. Z art. 9 ust. 1 i 3 u.o.p.k.
wynika obowi¹zek przekazania zarówno informacji przed zawarciem
umowy, jak i po jej zawarciu, to znaczy najpóniej do momentu rozpoczêcia spe³niania wiadczenia.
Pierwszy termin przekazania informacji koñczy siê najpóniej w chwili
z³o¿enia propozycji zawarcia umowy.
Obowi¹zek informacyjny dotyczy miêdzy innymi:
 danych o przedsiêbiorcy,
 w³aciwoci przedmiotu transakcji,
 ceny, zasad zap³aty, terminu dostawy,
 prawa odst¹pienia od umowy,
 terminu, na jaki umowa zostaje zawarta,
 miejsca i sposobu sk³adania reklamacji, prawa wypowiedzenia umowy.
Informacje te odpowiadaj¹ informacjom, które by³yby dostêpne, gdyby
konsument dokonywa³ zakupu w lokalu przedsiêbiorstwa, tj. zakupu twarz¹
w twarz.
Je¿eli propozycja zawarcia umowy stanowi ofertê, informacje powy¿sze powinny byæ jej elementem. Nie jest to jednak niezbêdne. Informacje
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te musz¹ byæ jednak wyra¿one jasno, powinny byæ przekazane w jasny
i zrozumia³y sposób, w formie odpowiedniej dla zastosowanego rodka
porozumiewania siê na odleg³oæ. Przekazanie informacji musi nastêpowaæ w szczególnoci w poszanowaniu zasad dobrej wiary oraz zasad
reguluj¹cych ochronê osób w tego typu transakcjach. Konsument nie
mo¿e mieæ w¹tpliwoci, jakiego rodzaju transakcjê handlow¹ zawiera,
z kim oraz na jakich warunkach. Tego typu informacje s¹ podstaw¹ ka¿dego kontraktu.
Niezrealizowanie obowi¹zku poinformowania konsumenta przed zawarciem umowy o tych wszystkich elementach transakcji nie zosta³o
przez ustawodawcê ob³o¿one ¿adnymi sankcjami prawnymi. Nie uzna³
ustawodawca, aby brak tych informacji móg³ w sposób istotny zniekszta³ciæ obraz zawieranej transakcji. Nie uzna³ równie¿, ¿e brak tych informacji
jest na tyle istotnym naruszeniem praw konsumenta, i¿ winien siê spotkaæ
z jak¹kolwiek sankcj¹. Nie ob³o¿y³ zaniechania w tym wzglêdzie ¿adnymi
sankcjami.
Du¿o wiêksz¹ natomiast wagê przywi¹za³ ustawodawca do informacji
nastêpczej, to jest do informacji przekazywanej ju¿ po zawarciu umowy.
Przyj¹³, ¿e przedsiêbiorca musi potwierdziæ najpóniej w momencie rozpoczêcia spe³niania wiadczenia te wszystkie informacje, które mia³
obowi¹zek podaæ przed zawarciem umowy.
Na³o¿ony na przedsiêbiorcê obowi¹zek ma ochroniæ konsumentów po
zawarciu umowy. Pozostaje on w zgodzie z art. 5 wspomnianej dyrektywy. Zgodnie z owym przepisem nale¿y konsumentowi podaæ m.in.
adres, pod którym mo¿e z³o¿yæ reklamacjê.
Niezale¿nie od wszelkich okolicznoci nale¿y przedstawiæ konsumentowi pisemn¹ informacjê na temat warunków i procedury wykonywania
prawa odst¹pienia od umowy, a tak¿e podaæ adres miejsca prowadzenia
dzia³alnoci dostawcy, pod który konsument mo¿e kierowaæ swoje reklamacje oraz informacje dotycz¹ce obs³ugi posprzeda¿nej i obowi¹zuj¹cej
gwarancji, warunki rozwi¹zania umów zawieranych na czas nieokrelony
lub okres d³u¿szy ni¿ jeden rok.
Ten wymóg wedle dyrektywy nale¿y spe³niæ na pimie lub na innym
trwa³ym noniku informacji w okrelonych ramach czasowych. Ponadto,
zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy, wiêkszoæ wczeniej wymienionych
informacji wraz z dodatkowymi informacjami, które s¹ istotne po zawar-
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ciu umowy, np. istniej¹ce us³ugi i gwarancje posprzeda¿ne, musz¹ równie¿ w wiêkszoci przypadków zostaæ potwierdzone w ten sposób.
W ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów obostrzono
formê informacji tylko do informacji pisemnej. Nie zdecydowano siê na
dos³owne przeniesienie zapisu dyrektywy. Dyrektywa daje zatem wiêksze
mo¿liwoci w zakresie formy ni¿ polska regulacja.
Potwierdzenie informacji nie zosta³o uzale¿nione od tego, czy przedsiêbiorca wype³ni³ swój obowi¹zek przed zawarciem umowy, czy te¿ go
nie wype³ni³. Mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, ¿e konsument dwukrotnie otrzyma informacje, o których mowa wy¿ej, raz przed zawarciem umowy,
drugi raz po jej zawarciu. Taka sytuacja by³aby niezwykle cenna, albowiem konsument dysponowa³by ca³ym pakietem informacji przed zawarciem transakcji, a po jej zawarciu uzyska³by dodatkowo potwierdzenie.
Ewa £êtowska3 uwa¿a, ¿e ,,chwila zainicjowania wzajemnych kontaktów, bezporednio poprzedzaj¹cych podjêcie przez konsumenta decyzji
o zawarciu umowy, bêdzie chwil¹ charakteryzuj¹c¹ siê najwiêkszym natê¿eniem obowi¹zku informacji ze strony profesjonalisty wobec konsumenta. Dotyczy to koniecznoci udzielania tych informacji, które s¹
niezbêdne dla wiadomego dokonania wyboru i podjêcia decyzji o wdaniu
siê w transakcjê przez konsumenta. Ten w³anie moment bêdzie miarodajny dla oceny, czy kontrahent konsumenta wywi¹za³ siê ze swych
powinnoci (...) Konsument musi wiedzieæ, jakiego rodzaju transakcjê
zawiera po to, aby podejmowa³ wiadomie decyzje co do udzia³u w grze
rynkowej i by³ wiadom konsekwencji prawnych podjêtych decyzji.
Niezrealizowanie obowi¹zku przekazania informacji po fakcie zawarcia
umowy, a najpóniej w momencie rozpoczêcia spe³niania wiadczenia,
zosta³o przez ustawodawcê obci¹¿one sankcj¹. Sankcj¹ jest wyd³u¿enie
okresu czasu na odst¹pienie od umowy z 10 dni do trzech miesiêcy, licz¹c
od daty wydania rzeczy, a gdy idzie o us³ugê, to od daty zawarcia umowy.
Przedsiêbiorca nierealizuj¹cy swojego ustawowego obowi¹zku bêdzie przez
znacznie d³u¿szy okres czasu w stanie niepewnoci co do trwa³oci
kontraktu. Trzymiesiêczny okres niepewnoci, w jaki popada przedsiêbiorca w zakresie trwa³oci kontraktu winien mieæ swoje odzwierciedlenie

3

E. £ ê t o w s k a, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004, s. 137.
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w realizowaniu obowi¹zku informacyjnego. Zrealizowanie go zapewnia
przedsiêbiorcy pewnoæ transakcji handlowej, pewnoæ obrotu i mo¿e
powodowaæ koncentrowanie siê na kolejnych czynnociach. Interes
konsumenta zazêbia siê w zasadzie z interesem przedsiêbiorcy, a przynajmniej powinien byæ zbie¿ny.
Wydaje siê, ¿e g³ównym argumentem na zastosowanie sankcji w postaci
wyd³u¿onego okresu do odst¹pienia od umowy, którym móg³ kierowaæ
siê ustawodawca, mo¿e byæ w szczególnoci fakt pozbawienia konsumenta informacji co do prawa do odst¹pienia od umowy w terminie 10
dni. W umowach zawieranych poza lokalem przedsiêbiorcy konsument
musi otrzymaæ na pimie potwierdzenie posiadania prawa odst¹pienia od
umowy. Brak pouczenia wywo³uje podobny skutek prawny. W umowach
zawieranych na odleg³oæ pozbawienie konsumenta pisemnego pouczenia
w ramach konsekwencji ustawodawcy musi powodowaæ podobny skutek.
Problem jest tylko, w którym momencie przedsiêbiorca najpóniej musi
to uczyniæ.
W art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/65/
WE z dnia 23 wrzenia 2002 r. dotycz¹cej sprzeda¿y konsumentom us³ug
finansowych na odleg³oæ zapisano, ¿e przedsiêbiorca poinformuje konsumenta o wszystkich warunkach umownych i przeka¿e okrelone
omawiane informacje  na papierze lub za pomoc¹ innego trwa³ego nonika
informacji dostêpnego dla konsumenta  odpowiednio wczeniej, zanim
konsument zostanie zwi¹zany jak¹kolwiek zawieran¹ umow¹ lub ofert¹
na odleg³oæ.
Tym samym Parlament i Rada uzna³y, ¿e przy us³ugach finansowych
zawieranych na odleg³oæ pakiet niezbêdnych informacji konsument musi
posiadaæ przed zawarciem umowy.
W dyrektywie dotycz¹cej umów zawieranych na odleg³oæ Rada przyjê³a,
¿e najpóniej konsument musi otrzymaæ ow¹ informacjê w momencie
dostawy. Terminologia przyjêta przez tê drug¹ dyrektywê wydaje siê trafniejsza i mniej rodzi w¹tpliwoci ni¿ termin ustawowy u¿yty w ustawie
o ochronie niektórych praw konsumentów. Czy u¿yte w dyrektywie
okrelenie ,,moment dostawy jest to¿same z u¿ytym w ustawie o ochronie
niektórych praw konsumentów okreleniem ,,moment rozpoczêcia spe³niania wiadczenia? Spogl¹daj¹c na literalne brzmienie przepisów nale-
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¿a³oby powiedzieæ, ¿e moment rozpoczêcia spe³niania wiadczenia jest
inny ni¿ moment dostawy.
Twórcy dyrektywy uznali, ¿e wystarczy, aby najpóniej w momencie
dostawy konsument uzyska³ potwierdzenie informacji. Ustawodawca polski
poszed³ jednak znacznie dalej. Uzna³, ¿e konsument powinien otrzymaæ
te informacje znacznie wczeniej, tj. jeszcze zanim przedsiêbiorca rozpocznie spe³nianie wiadczenia. Gdyby przekazane informacje wiadczy³y
o prawach niezbyt dla konsumenta korzystnych, móg³by on zablokowaæ
rozpoczêcie spe³niania wiadczenia i tym samym zaoszczêdziæ sobie
komplikacji z odsy³aniem rzeczy, a tak¿e ewentualnymi kosztami odes³ania. Przepisy dyrektywy w tym przypadku nie by³yby korzystniejsze dla
konsumentów. Rozpoczêcie spe³niania wiadczenia to moment, w którym
przedsiêbiorca rozpoczyna w wyniku zawartej umowy przenoszenie
posiadania rzeczy na kupuj¹cego. W tym celu bardzo czêsto przedsiêbiorca wydaje rzecz przewonikowi, choæ mo¿e to realizowaæ i w inny
sposób.

Forma informacji

Informacje przekazywane konsumentowi przed zawarciem umowy
mog¹ byæ wedle art. 9 ust. 1 u.o.p.k. przekazywane przy u¿yciu rodka
porozumiewania siê na odleg³oæ. Ustawodawca nie wprowadzi³ zatem
¿adnej szczególnej formy dla tych czynnoci. Nieco inaczej uj¹³ formê
przekazu informacji, przesy³anych ju¿ po zawarciu umowy. Informacje
te musz¹ byæ przekazane najpóniej w momencie rozpoczêcia spe³niania
wiadczenia. W tym przypadku wprowadzi³ obowi¹zek pisemnego potwierdzenia pod rygorem wyst¹pienia innych skutków prawnych, to jest
wyd³u¿enia terminu do odst¹pienia przez konsumenta od umowy do trzech
miesiêcy, licz¹c od daty wydania rzeczy, a gdy idzie o us³ugi, od daty
zawarcia umowy. Podstawowy termin na odst¹pienie od umowy wynosi
10 dni. W przypadku braku potwierdzenia na pimie przekazania informacji termin ten wyd³u¿a siê do 3 miesiêcy.
Wydaje siê, ¿e tak daleko id¹ca sankcja za niewype³nienie obowi¹zku
przekazania podstawowych dla konsumenta informacji wynika z faktu
naruszenia przez przedsiêbiorcê niezwykle istotnej kwestii, jak¹ jest na-
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ruszenie fundamentalnego prawa konsumenta do informacji, bêd¹ce
owocem braku swoistej starannoci przy spe³nianiu wiadczenia.
Obowi¹zek informowania konsumenta przez przedsiêbiorcê nie wynika tylko z treci cytowanej na wstêpie ustawy czy poprzedzaj¹cych je
dyrektyw, ale jest immanentn¹ czêci¹ wielu innych regulacji konsumenckich.
Dla przyk³adu mo¿na przywo³aæ regulacje:
 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckich oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.
1176) i zawarty w art. 2 i 3 rozbudowany obowi¹zek informowania
konsumenta o wszystkich istotnych cechach zawieranej transakcji,
 ustawy z dnia 29 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.
Nr 100, poz. 1081),
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (Dz.U.
Nr 55, poz. 578),
 ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania
z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku oraz o zmianie ustaw kodeks cywilny, kodeks wykroczeñ
i ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 74, poz. 855)
zwanej ustaw¹ timescheringu,
 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) itd.
W tych i w szeregu innych regulacjach prawnych konsument musi
byæ poinformowany z nale¿yt¹ starannoci¹. Forma przekazu informacji
jest oczywicie ró¿na w zale¿noci od zaawansowania kontaktu oraz
specyfiki regulacji. W ustawie o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹
informacje przekazywane s¹ elektronicznie, z kolei w ustawach dotycz¹cych sprzeda¿y przekazywane s¹ na pimie, niekiedy tak¿e i drog¹
porozumiewania siê na odleg³oæ.
Wprowadzenie obowi¹zku potwierdzania tylko na pimie istotnych
wymienionych w ustawie informacji jest zawê¿eniem implementacji dyrektywy dotycz¹cej sprzeda¿y na odleg³oæ. Dyrektywa w art. 5 ust. 1
stanowi: ,,W stosownym czasie podczas wykonywania umowy konsument musi otrzymaæ w formie pisemnej lub na innym trwa³ym, dostêpnym dla niego noniku potwierdzenie informacji okrelonych
w art. 4 ust. 1 lit. a  f, najpóniej jednak w chwili dostawy w przypadku
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dóbr nieprzeznaczonych dla osób trzecich, chyba ¿e informacje te zosta³y
wczeniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy w formie
pisemnej lub na wspomnianym trwa³ym i dostêpnym noniku.
U¿yto w dyrektywie alternatywnego sposobu na przekazanie informacji. Nie wyjaniono przy tym, co nale¿y uwa¿aæ za inny trwa³y dostêpny
dla konsumenta nonik informacji. Sama dyrektywa pojêcia tego nie
wyjania.
Wyjanienie znaleæ mo¿emy w dyrektywie Nr 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzenia 2002 r. dotycz¹cej sprzeda¿y
konsumentom us³ug finansowych na odleg³oæ oraz zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady Nr 90/619/EWG oraz dyrektywy Nr 97/7/WE i 98/27/WE.
W swej treci przepisy dyrektywy wprowadzi³y wyk³adniê pojêcia trwa³ego nonika informacji.
Dyrektywa uzna³a, ¿e trwa³e noniki informacji obejmuj¹ w szczególnoci dyskietki, p³yty CD  ROM, p³yty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna,
ale nie obejmuj¹ stron internetowych, chyba ¿e spe³niaj¹ one w pe³ni
kryteria zawarte w definicji trwa³ego nonika informacji. Innymi s³owy,
trwa³y nonik informacji oznacza ka¿dy instrument pozwalaj¹cy konsumentowi na przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego
w sposób dostêpny do przysz³ego korzystania przez okres czasu odpowiedni do celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie
przechowywanej informacji.

Moment rozpoczêcia spe³niania wiadczenia jako ostateczny
termin potwierdzenia informacji

Moment rozpoczêcia spe³niania wiadczenia jako ostateczny termin
potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 cytowanej
u.o.p.k. jest niezwykle wa¿ny dla okrelenia wyst¹pienia ewentualnych
sankcyjnych skutków prawnych.
Moment ten zosta³ doæ nieprecyzyjnie okrelony przez ustawodawcê.
Ustawodawca nie okreli³, który moment uwa¿a za moment rozpoczêcia
spe³niania wiadczenia. U¿ycie okrelenia spe³niania wiadczenia w przeciwieñstwie do spe³nienia wiadczenia oznacza, ¿e chodzi o stan realizacji obowi¹zku sprzedaj¹cego, polegaj¹cy na realizacji poszczególnych
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etapów sk³adaj¹cych siê na spe³nienie wiadczenia. wiadczenie jest
spe³nione, jeli sprzedaj¹cy wype³ni wszystkie spoczywaj¹ce na nim
obowi¹zki zwi¹zane z zawarciem umowy i wydaniem rzeczy. Gdy rzecz
zostanie wydana kupuj¹cemu, wzglêdnie jeli rzecz znajdzie siê w posiadaniu kupuj¹cego, oznacza to, ¿e sprzedaj¹cy wiadczenie swoje spe³ni³.
W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci zwi¹zanych z rzecz¹ sprzedaj¹cy bêdzie odpowiada³ za niew³aciw¹ jakoæ wiadczenia, a nie za
brak wiadczenia.
Gramatyczna wyk³adnia przepisu sk³ania do wniosku, ¿e sprzedawca
ma obowi¹zek potwierdzenia informacji najpóniej do momentu rozpoczêcia realizacji tych elementów, które sk³adaj¹ siê na spe³nianie wiadczenia, a koñcz¹ siê spe³nieniem wiadczenia. Owo spe³nienie mo¿e
objawiæ siê objêciem przez kupuj¹cego w posiadanie rzeczy, wzglêdnie
gdy rzecz jest przesy³ana, np. za porednictwem poczty, powiadomieniem
go w przypadku nieskutecznego dorêczenia. Spe³nienie wiadczenia winno
byæ zrealizowane w momencie dostarczenia zawiadomienia poczty, a nie
dopiero po odbiorze z poczty.
Najczêciej w umowach zawieranych na odleg³oæ sprzedawca zobowi¹zuje siê dostarczyæ towary do miejsca wskazanego w umowie
w sposób i w terminie ustalonym. Je¿eli termin nie jest precyzyjnie ustalony, sprzedawca ma obowi¹zek wykonaæ umowê bez zbêdnej zw³oki,
w rozs¹dnym w terminie.
Je¿eli umowa sprzeda¿y przewiduje przes³anie rzeczy do kupuj¹cego,
to obowi¹zek dostawy bêdzie polega³ na dostarczeniu ich przewonikowi
w celu dostarczenia kupuj¹cemu.
W którym momencie kupuj¹cy musi otrzymaæ pisemne informacje?
Konsument musi je otrzymaæ nie póniej ni¿ w momencie podjêcia
czynnoci wysy³kowych. Stanowisko takie jest bardziej rygorystyczne
od stanowiska zaprezentowanego w dyrektywie. Nie idzie jednak o rygoryzm sam w sobie, ale o realizacje praw osoby, która nie tylko, ¿e nie
widzia³a przedmiotu transakcji, ale i nie otrzyma³a odpowiednio wczeniej
podstawowego pakietu informacji niezbêdnego do realizacji umowy i niezbêdnego do oceny prawid³owoci i trafnoci zakupu. Takiej osobie nale¿y
stworzyæ warunki do odpowiednio wczesnej oceny transakcji i mo¿liwoci wycofania siê z niej.
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Poniewa¿ konsument, który kupuje towary lub us³ugi na odleg³oæ,
nie mo¿e w pe³ni oceniæ, czy jego zakup odpowiada temu, czego potrzebuje w chwili zamówienia, zarówno w ustawie, jak i w dyrektywie
zawarto informacje o prawie odst¹pienia od umowy. W ustawie termin
odst¹pienia od umowy wynosi 10 dni, a w dyrektywie w terminie co
najmniej 7 dni roboczych. Korzystaj¹c z tego prawa, konsument nie musi
uzasadniaæ swojej decyzji. Nie powinno nak³adaæ siê na niego ¿adnej kary,
a zwrot pieniêdzy musi nast¹piæ szybko. Mo¿na jedynie obci¹¿yæ go
kosztami zwrotu. Aby nawet tych dolegliwoci nie odczuwa³, powinien
otrzymaæ informacje odpowiednio wczeniej w trakcie zawierania umowy. Momentem koñcowym bêdzie rozpoczêcie czynnoci wysy³kowych.

Termin odst¹pienia od umowy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.p.k. konsument, który zawar³ umowê na
odleg³oæ, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyny, sk³adaj¹c stosowne owiadczenie na pimie, w terminie 10 dni, licz¹c od dnia wydania
rzeczy a gdy umowa dotyczy wiadczenia us³ugi  od dnia zawarcia
umowy.
Z kolei dyrektywa w artykule 6 stwierdza, ¿e w przypadku ka¿dej
umowy na odleg³oæ konsument mo¿e w terminie ustalonym na co najmniej
siedem dni roboczych odst¹piæ od niej bez ¿adnych sankcji i bez koniecznoci podawania powodu. Nieprzekraczalny siedmiodniowy termin uznaje
siê za dochowany, jeli powiadomienie, gdy jest ono pisemne lub z zastosowaniem innego trwa³ego nonika informacji dostêpnego odbiorcy,
zosta³o wys³ane przed wyganiêciem nieprzekraczalnego terminu odst¹pienia.
Z pozoru prosty, oczywisty zapis, w praktyce, w pocz¹tkowym okresie
obowi¹zywania ustawy nasuwa³ wiele w¹tpliwoci interpretacyjnych.
Przede wszystkim w¹tpliwoci powstawa³y, gdy¿ ustawodawca nie wprowadzi³ w pierwotnej wersji ustawy, wzorem dyrektywy, zapisu nakazuj¹cego uznaæ powstanie skutku prawnego odst¹pienia od umowy w przypadku, gdy wys³ane owiadczenie o odst¹pieniu od umowy dotrze do
przedsiêbiorcy po up³ywie wskazanego terminu.
W¹tpliwoci te zosta³y ostatecznie usuniête w wyniku nowelizacji ustawy
dokonanej w 2003 r. Znowelizowano przepis art. 7 u.o.p.k., zapisuj¹c,
¿e do zachowania terminu wystarczy wys³anie owiadczenia przed
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up³ywem terminu. Tym samym znikn¹³ problem interpretacyjny. Przed
nowelizacj¹ w¹tpliwoci nasze mog³y byæ usuwane poprzez w³aciw¹
interpretacjê prawa europejskiego i orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Polska z dniem 1 maja 2004 roku sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Ratyfikowa³a Traktat Akcesyjny z dnia 14 kwietnia
2003 roku w sprawie przyst¹pienia do Unii Europejskiej, który wszed³
w ¿ycie w dniu 1 maja 2004 r.
Warto zatem przypomnieæ sobie, ¿e  zgodnie z art. 10 Traktatu Ustanawiaj¹cego WE  pañstwa cz³onkowskie zobowi¹za³y siê, ¿e podejm¹
wszelkie w³aciwe rodki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia
wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z traktatu lub z dzia³añ instytucji
Wspólnoty, albowiem u³atwiaj¹ one Wspólnocie wype³nianie jej zdañ.
Powstrzymaj¹ siê tak¿e od podejmowania wszelkich rodków, które
mog³yby zagroziæ urzeczywistnianiu celów Traktatu.
Z kolei w art. 249 okrelono moc wi¹¿¹c¹ uchwalanych aktów.
Zapisano, ¿e dyrektywa wi¹¿e ka¿de pañstwo, do którego jest kierowana,
w odniesieniu do rezultatu, który ma byæ osi¹gniêty, pozostawia jednak
organom krajowym swobodê wyboru formy i rodków.
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, orzekaj¹c w sprawie 14/83 van
Colon i Kamann v. Land Nordrhein  Westfalen, ECR 1891, stwierdzi³,
¿e wynikaj¹cy z dyrektywy obowi¹zek pañstw cz³onkowskich do osi¹gniêcia celu dyrektywy jak i wynikaj¹cy z art. 10 TWE obowi¹zek podjêcia
wszelkich stosownych rodków, czy to ogólnych, czy szczególnych,
wi¹¿e wszystkie organy w³adz pañstw cz³onkowskich ³¹cznie z s¹dami
w sprawach podlegaj¹cych ich jurysdykcji4. W innym wyroku ETS
stwierdza, ¿e gdy stosuje siê prawo krajowe bez wzglêdu na to czy
zosta³o ono wydane przed czy po przyjêciu dyrektywy, s¹d krajowy musi
interpretowaæ to prawo tak dalece, jak to mo¿liwe w wietle przepisów
i celu dyrektywy, aby osi¹gn¹æ rezultat przewidziany w dyrektywie i tym
samym zastosowaæ siê do art. 249 TWE5 Innymi s³owy, w interesuj¹cej
nas sprawie, przed nowelizacj¹ ustawy o ochronie niektórych praw konsu-

4
Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa
2004, s. 261.
5
Tam¿e, s. 261.
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mentów, ustawodawca krajowy nie uregulowa³ doæ precyzyjnie terminu,
w którym z³o¿one przez konsumenta owiadczenie woli o odst¹pieniu od
umowy musia³o dotrzeæ do przedsiêbiorcy, a precyzyjnie regulowa³a to
dyrektywa. S¹dy krajowe powinny by³y tak dalek¹ zastosowaæ interpretacjê, jaka mo¿liwa by³a w wietle treci i celu dyrektywy, aby osi¹gn¹æ
rezultat przewidziany w dyrektywie.
Trybuna³ Sprawiedliwoci w wyroku z dnia 19 listopada 1991 roku,
w sprawach po³¹czonych C 6/90 i C 9/90 maj¹cych za przedmiot
skierowany do Trybuna³u, na podstawie art. 177 traktatu EWG, przez
Pretura di Vicenza (W³ochy) (w sprawie C 6/90) i przez pretura di
Bassano del Grappa (W³ochy) (w sprawie C 9/90) wniosek o wydanie,
w ramach sporu miêdzy Andre¹ Francovichem a Republik¹ W³osk¹
oraz miêdzy Danil¹ Bonifaci i in. a Republik¹ W³osk¹, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wyk³adni art. 189 akapit trzeci
traktatu EWG oraz dyrektywy Rady Nr 80/987/EWG z dnia 20 padziernika 1980 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw pañstw cz³onkowskich
dotycz¹cych ochrony pracowników na wypadek niewyp³acalnoci pracodawcy (Dz.Urz. UE L 283/23), orzek³, ¿e ,,przepisy dyrektywy Rady
80/987/EWG z dnia 20 padziernika 1980 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych ochrony pracowników
na wypadek niewyp³acalnoci pracodawcy okrelaj¹ce prawa pracowników nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e zainteresowani nie mog¹
powo³ywaæ siê na te prawa wobec pañstwa przed s¹dami krajowymi
w razie niedokonania w terminie transpozycji dyrektywy ,, oraz ¿e ,,pañstwo cz³onkowskie zobowi¹zane jest naprawiæ szkody, jakie jednostki
ponios³y w zwi¹zku z brakiem transpozycji dyrektywy Nr 80/987/EWG.
,,ETS w innym wyroku, z dnia 14 lipca 1994 r., w sprawie C 91/92,
maj¹cym za przedmiot skierowany do Trybuna³u, na podstawie art. 177
traktatu EWG, przez Giudice conciliatore di Firenze (W³ochy) wniosek
o wydanie, w ramach sporu miêdzy Paol¹ Faccini Dori a Recreb Srl,
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wyk³adni dyrektywy
Rady Nr 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony
konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiêbiorstwa (Dz.Urz. UE L 372/31), orzek³, ¿e w przypadku braku
w wyznaczonym terminie przepisów transponuj¹cych dyrektywê konsumentom nie przys³uguje w ich stosunkach z przedsiêbiorcami, z którymi
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zawarli umowê, i na podstawie samej tylko dyrektywy, prawo do odst¹pienia od tej umowy i nie mog¹ siê oni powo³ywaæ na to prawo przed
s¹dami krajowymi. S¹d krajowy jest jednak¿e zobowi¹zany, stosuj¹c
przepisy prawa krajowego, zarówno wczeniejsze, jak póniejsze od
dyrektywy, interpretowaæ je, na ile to tylko mo¿liwe, w wietle litery
i celów tej dyrektywy.
9 marca 1978 roku Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, w wyroku
w sprawie 106/77 sporze pomiêdzy Amministrazione delle Finanze dello
Stato a Simmenthal SA, z siedzib¹ w Monza, poszed³ jeszcze dalej,
stwierdzaj¹c, ¿e sprzeczne z wymogami wynikaj¹cymi z samej natury
prawa wspólnotowego by³yby wszelkie przepisy obowi¹zuj¹ce w krajowym porz¹dku prawnym, oraz wszelka praktyka legislacyjna, administracyjna lub s¹dowa powoduj¹ce ograniczenie skutecznoci tego prawa
poprzez odmowê przyznania s¹dowi, w którego kompetencji le¿y zastosowanie, uprawnienia do uczynienia, w momencie stosowania tego prawa
wszystkiego, co niezbêdne do pominiêcia krajowych przepisów stoj¹cych
na przeszkodzie pe³nej skutecznoci prawa wspólnotowego.
Podane tylko przyk³adowo orzeczenia ETS wskazuj¹, ¿e je¿eli do prawa
krajowego pañstwa cz³onkowskiego nie dokonano transpozycji ca³oci
lub czêci dyrektywy, to przed s¹dami krajowymi nie mo¿na powo³ywaæ
siê na nieprzetransponowane regulacje. S¹dy krajowe maj¹ jednak obowi¹zek dokonywania tak daleko id¹cej wyk³adni przepisów, aby daæ ochronê
przewidzian¹ dyrektyw¹, o ile jest to mo¿liwe w wietle treci i celu
dyrektywy, by osi¹gn¹æ rezultat przewidziany w dyrektywie.
Stosowanie wyk³adni przez s¹dy krajowe nie mo¿e mieæ charakteru
bezwzglêdnego i nieograniczonego. Jego granice zakrela treæ i cel
dyrektywy oraz rezultat, który ma byæ osi¹gniêty. Wydaje siê, ¿e w omawianej sprawie nie istnia³o ryzyko uznawania takiej wyk³adni za nadmiernie szerok¹, godz¹c¹ w ustalone zasady prawa czy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce normy. Nie by³o zatem ¿adnych prawnych przeszkód, aby
uznaæ, ¿e dziesiêciodniowy termin na odst¹pienie od umowy by³ zachowany, jeli konsument przed up³ywem tego terminu wys³a³ przedsiêbiorcy
owiadczenie o odst¹pieniu od umowy.
Je¿eli zastosowanie wyk³adni takiej by³o niemo¿liwe, gdyby s¹dy
odmawia³y przyjêcia prezentowanej logiki, wówczas konsumentowi
przys³ugiwa³o prawo do odszkodowania za straty, jakie poniós³ w zwi¹zku
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z niepe³nym wdro¿eniem dyrektywy. Warunkiem odpowiedzialnoci Skarbu
Pañstwa by³o, aby dyrektywa przyznawa³a prawa konsumentom, co
w omawianej sprawie by³o oczywiste, a ponadto, aby treæ przyznanego
prawa by³a precyzyjnie okrelona, a tak¿e aby istnia³ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy brakiem regulacji ustawowych a wyrz¹dzon¹
szkod¹.
Wydaje siê, ¿e ostatnia konstatacja w omawianej sprawie jest ju¿
nieaktualna i czysto teoretyczna, albowiem ustawodawca, chc¹c w pe³ni
dostosowaæ polskie regulacje do wymogów unijnych, przecinaj¹c pojawiaj¹ce siê tu i ówdzie w¹tpliwoci, dokona³ nowelizacji ustawy i jednoznacznie kwestiê tê uregulowa³.
Zaprezentowany pogl¹d w zakresie interpretacji prawa unijnego w kontekcie prawa krajowego mo¿e mieæ praktyczne znaczenie i byæ przydatny w innych zagadnieniach.
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