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PRZEGLĄDY DYREKTYW KONSUMENCKICH

❑ Kompleksowa ocena adekwatności prawa konsumenckiego

i marketingowego przeprowadzona przez Komisję w 2016 i 2017 r.

w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)

wykazała, że skuteczność unijnego prawa ochrony konsumentów

jest zagrożona wskutek braku stosownej wiedzy zarówno wśród

przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz że można byłoby

częściej wykorzystywać istniejące możliwości dochodzenia

roszczeń.

❑ Ocena adekwatności prawa konsumenckiego i marketingowego

oraz równoległa ocena dyrektywy 2011/83/UE wykazały również

kilka obszarów, w których istniejące unijne prawo ochrony

konsumentów powinno zostać unowocześnione. Ze względu na

ciągły rozwój narzędzi cyfrowych konieczne jest dostosowywanie

unijnego prawa ochrony konsumentów.



GENEZA NOWYCH REGULACJI

❑ Dyrektywa Omnibus

▪ brak przejrzystości usług i ofert proponowanych konsumentom korzystającym z
internetowych platform handlowych

▪ niedostateczne dopasowanie instrumentów ochrony konsumenta do dynamicznie
rozwijających się usług cyfrowych z uwzględnieniem „bezpłatnych” usług
cyfrowych, tj. usług świadczonych w zamian za dane osobowe, a nie za zapłatę
ceny w pieniądzu

▪ Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby konsumenci, którzy ucierpieli na
skutek nieuczciwych praktyk handlowych, mieli dostęp do środków prawnych w
celu wyeliminowania wszystkich skutków tych nieuczciwych praktyk. Jasne
regulacje prawne dotyczące indywidualnych środków prawnych ułatwiłyby
egzekwowanie prawa na drodze prywatnoprawnej. Konsument powinien mieć
dostęp w proporcjonalny i skuteczny sposób do odszkodowania za szkodę i, w
stosownych przypadkach, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

❑ Projektodawca krajowy

▪ potrzeba zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych form
sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa



URODZAJ NOWYCH DYREKTYW

❑ Dyrektywa „Omnibus” – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27

listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i

unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

▪ dyrektywa zmieniająca: obowiązki informacyjne; internetowe platformy handlowe; umowy na odległość i poza

lokalem; zasady odstąpienia

❑ Dyrektywa „Cyfrowa” – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja

2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

▪ treści cyfrowe, usługi cyfrowe – zasady dostarczania; subiektywne i obiektywne kryteria zgodności treści

cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową; odpowiedzialność przedsiębiorcy za niedostarczenie i brak zgodności z

umową; środki ochrony prawnej konsumenta; zmiany treści cyfrowych lub usługi cyfrowej

❑ Dyrektywa „Towarowa” – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20

maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą

rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającą dyrektywę

1999/44/WE

▪ sprzedaż towarów (w tym towarów z elementami cyfrowymi) – subiektywne i obiektywne kryteria zgodności

towarów z umową; odpowiedzialność sprzedawcy za brak zgodności z umową; środki ochrony prawnej

konsumenta w przypadku braku zgodności z umową; naprawa lub wymiana towarów, obniżenie ceny;

gwarancje handlowe



NOWE DYREKTYWY – ZALEŻNOŚCI 
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NOWE DYREKTYWY – ZALEŻNOŚCI 
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NOWE DYREKTYWY – IMPLEMENTACJA 
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NOWE DYREKTYWY – IMPLEMENTACJA 
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PODMIOTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

❑ Dyrektywa Omnibus – jak w zmienianych aktach

❑ Dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Towarowa

▪ B2C; z opcją rozszerzenia krajowego na:

o mieszaną definicję konsumenta („umowy podwójnego zastosowania”)

o B2B („rozszerzenia ochrony, którą są objęci konsumenci na mocy niniejszej

dyrektywy, na osoby fizyczne lub prawne, które nie są konsumentami w rozumieniu

niniejszej dyrektywy, takie jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa typu

start-up lub MŚP”)

❑ Projekt implementujący Dyrektywę Cyfrową i Dyrektywę Towarową

▪ przepisy dotyczące: odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem,

rękojmi i gwarancji konsumenckiej, umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi

cyfrowej – zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada

ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej



KOGO DOTYCZY 

USTAWA IMPLEMENTUJĄCA (UC 86)?

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową)

▪Nowe obowiązki związane z prawem konsumenta do 
odstąpienia od umowy

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową)
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▪Nowe obowiązki związane z prawem konsumenta do 
odstąpienia od umowy 

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
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▪Nowe obowiązki związane z prawem konsumenta do 
odstąpienia od umowy 
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opinie konsumentów o produktach)
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KOGO DOTYCZY 

USTAWA IMPLEMENTUJĄCA (UC 86)?

▪ zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli 
pomija istotną informację (potrzebną 
przeciętnemu konsumentowi do podjęcia 
decyzji dotyczącej umowy…) – o zasadach 
plasowania produktów

▪ zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli 
pomija istotną informację (potrzebną 
przeciętnemu konsumentowi do podjęcia 
decyzji dotyczącej umowy…) – o zasadach 
plasowania produktów

Dostawcy 
wyszukiwarek / 
porównywarek

internetowych (w 
tym na 

internetowych 
platformach 
handlowych)

▪ Nowe zasady promocji (obniżek) / reklamy –
uwidacznianie cen 

▪ Nowe zasady promocji (obniżek) / reklamy –
uwidacznianie cen 

Przedsiębiorcy 
prowadzący sklepy 
stacjonarne i online 



JAKIE UMOWY OBEJMUJE 

USTAWA IMPLEMENTUJĄCA (UC 86)?

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową)

▪Nieumówiona wizyta / wycieczka / pokaz –
wydłużenie terminu do odstąpienia, brak wyłączeń
prawa odstąpienia, odroczenie przyjęcia płatności 

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową)

▪Nieumówiona wizyta / wycieczka / pokaz –
wydłużenie terminu do odstąpienia, brak wyłączeń
prawa odstąpienia, odroczenie przyjęcia płatności 

Umowy zawierane 
poza lokalem 

przedsiębiorstwa 

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z 
umową) 

▪Dopuszczenie „innego środka komunikacji online”

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy (w tym: o personalizacji ceny, o 
przewidzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z 
umową) 

▪Dopuszczenie „innego środka komunikacji online”

Umowy zawierane na 
odległość

▪ Nadużycia – nieefektywne prawo odstąpienia 
– brak możliwości wyegzekwowania zwrotu 
pieniędzy →

▪ Zakaz ustawowy!

▪ Nadużycia – nieefektywne prawo odstąpienia 
– brak możliwości wyegzekwowania zwrotu 
pieniędzy →

▪ Zakaz ustawowy!

Umowy o usługi 
finansowe zawierane 

poza lokalem 
przedsiębiorstwa

(pokaz / wycieczka)



JAKIE UMOWY OBEJMUJE 

USTAWA IMPLEMENTUJĄCA (UC 86)?

▪ Nowe obowiązki informacyjne przed 
zawarciem umowy (w tym: o personalizacji 
ceny, o przewidzianej przez prawo 
odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność 
świadczenia z umową)

▪ Nowe obowiązki informacyjne przed 
zawarciem umowy (w tym: o personalizacji 
ceny, o przewidzianej przez prawo 
odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność 
świadczenia z umową)

Umowy zawierane za 
pośrednictwem 
internetowych 

platform handlowych 

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy

▪Nowe zasady / skutki odstąpienia

▪Rozszerzenie zastosowania ustawy na umowy o 
dostarczania treści cyfrowych lub o usługi 
cyfrowe „opłacane” danymi osobowymi 

▪Nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem 
umowy

▪Nowe zasady / skutki odstąpienia

▪Rozszerzenie zastosowania ustawy na umowy o 
dostarczania treści cyfrowych lub o usługi 
cyfrowe „opłacane” danymi osobowymi 

Umowy o 
dostarczanie treści 

cyfrowych lub o 
świadczenie usługi 

cyfrowej 

▪ Nowe zasady promocji (obniżek) / reklamy –
uwidacznianie cen 

▪ Nowe zasady promocji (obniżek) / reklamy –
uwidacznianie cen 

Sprzedaż promocyjna 
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