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Przedkontraktowe obowiązki informacyjne 

uregulowane jedynie w ustawach dotyczących 

umów szczególnych (timeshare, umowa o 

kredyt konsumencki) 

Rozbudowana lista informacji, które przedsiębiorca 

zobowiązany jest podać w jasny i zrozumiały 

sposób. Będą to informacje obejmujące m.in.: 

główne cechy usługi lub rzeczy, dane identyfikujące 

przedsiębiorcę, czas trwania umowy, 

wynagrodzenie wraz z podatkami lub sposób 

obliczania ceny. 

 

- Przed zawarciem umowy przedsiębiorca 

zobowiązany jest do poinformowania o prawie 

odstąpienia  od umowy 

- Obowiązki związane z zawarciem umowy: 

poinformowanie na piśmie o prawie odstąpienia 

od umowy, wręczenie wzoru oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, wręczenie pisemnego 

potwierdzenia zawarcia umowy 

- Przed zawarciem umowy: Rozbudowany katalog 

informacji które przedsiębiorca jest obowiązany 

przekazać konsumentowi (m.in. dane identyfikujące 

przedsiębiorcę, warunki płatności, dostarczenia, 
wykonania płatności, informacje o istniejącym 

prawie do odstąpienia od umowy, o jego braku i 

okolicznościach w których konsument może to 

prawo utracić, informacja poniesieniu przez 

konsumenta kosztów związanych ze zwrotem 

rzeczy) 

- Obowiązki  związane z zwarciem umowy: 

Przedstawienie informacji przedkontraktowej na 

papierze lub innym trwałym nośniku (za zgodą 

konsumenta). W tej samej formie przekazanie 

egzemplarza umowy lub potwierdzenia jej zawarcia 
 

Obowiazek przekazania określonych informacji 

najpóźniej w chwili złożenia propozycji umowy 

oraz obowiązek potwierdzenia tych informacji  

na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia 

świadczenia. Katalog informacji bardzo 

rozbudowany i dotyczy m.in.:  całości ceny lub 

wynagrodzenia z wyszczególnieniem ich 

składników, sposobu i kosztów dostawy oraz jej 

terminie, miejsca i sposobu składania 

reklamacji, prawie wypowiedzenia umowy 

dotyczących usług ciągłych lub okresowych, 

jeżeli  umowę zawarto na czas nie określony lub 
na okres dłuższy niż rok. 

 

- Obowiazki przedkontraktowe takie same jak w 

przypadku umów zawieranych poza lokalem. 

-  Po zawarciu umowy udostępnienie potwierdzenia 

jej zawarcia na trwałym nośniku najpóźniej w chwili 

dostarczenia towaru / przed rozpoczęciem usługi 

• Poza lokalem:  jeżeli konsument nie 

został poinformowany o prawie odstąpienia od 

umowy, może od niej odstąpić w terminie 10 

dni od uzyskania wiedzy o przysługującym mu 

prawie, nie później niż  3 miesiące od zawarcia 

umowy 

• Na odległość: 10 dniowy termin na 

odstąpienie od umowy liczony od dnia wydania 

rzeczy lub w przypadku usługi – od dnia 

zawarcia umowy usługi. W braku potwierdzenia 
tych informacji termin na odstąpienie od umowy 

wynosi 3 miesiące od dnia wydania rzeczy, w 

przypadku usług – od zawarcia umowy 

 

Ujednolicenie regulacji dotyczących odstąpienia w 

przypadku umów poza lokalem i na odległość. 

Prawo do odstąpienia będzie wynosiło  14 dni. 

Zmiana sposobu liczenia terminu: jeżeli 

przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o 

przysługującym mu uprawnieniu, termin na 

odstąpienie od umowy upływa po 12 miesiącach, 

liczonych od zakończenia podstawowego 14-
dniowego terminu. 

Istnieją 3 reżimy odpowiedzialności: 

• Regulacja kodeksowa  dotycząca 

rękojmi za wady 

• Regulacja zawarta w ustawie o 

sprzedaży konsumenckiej dotycząca 

niezgodności towaru z umową (towary 

konsumenckie) 

• Regulacja zawarta w Konwencji 

Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży 
Towarów 

 

Wprowadzona zostanie jednolita regulacja 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  W odniesieniu 

do umów między przedsiębiorcami tak jak dotąd – 

będą oni mogli w umowie odmiennie regulować 

odpowiedzialność sprzedawcy za jakość 

sprzedanych rzeczy.  Zastosowana zostanie definicja 

wady obejmująca niezgodność towaru z umową. 


