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Obowiązki sprzedawcy i uprawnienia kupującego 

 
 Każdy, kto dokonuje na rynku zakupów towarów lub usług potrzebnych do 

zaspokojenia swoich potrzeb lub potrzeb swojej rodziny, jest uważany za konsumenta. 

Konsumencka ochrona prawna jest realizowana poprzez ustanowione przepisy prawne takie 

jak kodeks cywilny czy ustawa o prawach konsumenta ale też poprzez ustanowienie instytucji 

publicznych zajmujących się ochroną tych praw jak i kontrolą miejsc sprzedaży np. 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, czy Urząd Ochrony Konkurencji czy Konsumentów. 

 Stronami umowy konsumenckiej będą więc konsument i przedsiębiorca. Jest to o tyle 

istotne, gdyż rodzi zarówno uprawnienia po stronie konsumenta jak i obowiązki po stronie 

sprzedawcy. 

 Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie towaru wolnego od wad,  

a obowiązkiem kupującego jest zapłacenie odpowiedniej ceny. 

 Jednak, co może zrobić konsument, gdy sprzedawca wydał mu towar niekompletny 

lub wadliwy? Jakie uprawnienia ma konsument, gdy zawarł umowę przez telefon? 

 Ustawodawca stworzył ochronę prawną konsumenta poprzez zawarcie odpowiednich 

przepisów w ustawach. I tak w zakresie wadliwości towaru konsument może ubiegać się  

o ochronę prawną na podstawie kodeksu cywilnego ( v. art. 556 – 576 ). W zakresie umów 

zawieranych na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa ochrona prawna przysługuje na 

postawie ustawy o prawach konsumenta ( v. art. 8 -38 ). 

 Podstawowym mechanizmem ochrony praw konsumenta jest tak zwana rękojmia za 

wady. Zatem jeśli dany towar ma wadę, niezależnie od woli sprzedawcy, konsument ma 

prawo zgłosić jej istnienie bezpośrednio sprzedawcy, gdyż to on w tym przypadku jest 

podmiotem za wadę odpowiedzialnym. 

Wady towaru możemy podzielić na wady fizyczne i prawne. Zgodnie z kodeksem cywilnym 

wada fizyczna rzeczy polega na tym, że : 

1)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel  

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  

2)nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 

przedstawiając próbkę lub wzór;   



3)nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu 

umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4)została kupującemu wydana wstanie niezupełnym.  

 Z kolei w zakresie wady prawnej, sprzedawca jest odpowiedzialny względem 

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona 

prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą 

wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest 

odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). 

 Kodeks cywilny nie tylko wskazuje, czym jest wada rzeczy ale też precyzuje, jakie 

uprawnienia przysługują kupującemu, gdy wada taka wystąpi. Uprawnienia konsumenckie 

realizujemy poprzez złożenie oświadczenia tzw. reklamacji z żądaniem: W sytuacji 

wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi  

i zażądać jednego z czterech działań:  

• wymiany towaru na nowy;  

• naprawy towaru;  

• obniżenia ceny;  

• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.  

 Wybór jednego z ww. żądań wobec sprzedawcy należy do konsumenta.  

 W ściśle określonych sytuacjach prawo dopuszcza, jednak, możliwość 

zaproponowania konsumentowi innej formy załatwienia reklamacji.  

 Może się tak stać w przypadku złożenia żądania wymiany rzeczy czy jego naprawy. 

Przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana 

przez konsumenta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo wymagałaby 

nadmiernych kosztów.  

 Ograniczenia mogą również nastąpić w przypadku żądania odstąpienia od umowy czy 

obniżenia ceny, albowiem jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji 

dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną 

wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Nie może jednak 

zrobić tego bez powiadomienia o tym konsumenta, ma on bowiem prawo do zmiany 

propozycji przedsiębiorcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie).  

 Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od 

umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym 

przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja 

danego towaru.  



 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania towaru Termin ten może zostać jedynie 

skrócony w sytuacji, gdy towar zakupiony był używanym. 

 Co istotne, przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie,  

że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. 

 Odmienny zakres praw konsumenckich dotyczy umów zawieranych na odległość  

i poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 Z umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia wtedy, gdy 

konsument mając bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą decyduje się na kupno towaru lub 

usługi. Ważne jest w tym przypadku miejsce, w którym dochodzi do zawarcia umowy – czyli 

nie jest to siedziba przedsiębiorcy (sklep, punkt obsługi, biuro), lecz np. dom klienta lub inne 

miejsce, gdzie dokonano pokazu towaru. 

 Z umową zawieraną na odległość zaś mamy do czynienia wtedy, gdy jest ona 

zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość. Może być więc ona zawarta np. za pośrednictwem telefonu, 

poprzez wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym, poprzez wysłanie 

formularza zamówienia na towar wybrany z katalogu.  

 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa  lub na odległość 

może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie  

w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

 W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony 

z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, 

chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

 Co ważne przedsiębiorca ma obowiązek przed zawarciem umowy poinformować 

konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia (rezygnacji), wręczyć mu wzór oświadczenia  

o odstąpieniu i potwierdzenie zawarcia umowy. Brak pisemnej informacji o prawie 

odstąpienia powoduje, że bieg terminu, w którym konsument może zrezygnować z usługi lub 

towaru nie rozpoczyna się.  

Adwokat Paulina Warząchowska  

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej 

Powiatowi Łukowskiemu 
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