
Opinia przedsiębiorców – członków  PKPP Lewiatan do Zielonej Księgi w 
sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta 

 
 
 
W związku z trwającym przeglądem prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
praw konsumenta, przekazujemy wyniki ankiety stanowiącej załącznik do Zielonej 
Księgi. Odpowiedzi uzyskiwane od przedstawicieli poszczególnych branż, w 
niektórych punktach różnią się od siebie. Rozbieżności te  w stosownych punktach 
zostaną zaakcentowane. Zaznaczone również są te przypadki, gdy na niektóre 
pytania nie została udzielona odpowiedź, bądź odpowiedzi wskazywały na wszystkie 
możliwe warianty. 
 
 
Pytanie A1 
 
W tym zakresie oceny przedsiębiorców są jednoznaczne i wskazują na wariant 2 – 
podejście mieszane. Dostrzeganym przez przedsiębiorców atutem tego rozwiązania 
jest możliwość pożądanego połączenia zagadnień wspólnych dla wszystkich 
dyrektyw konsumenckich z zachowaniem możliwości utrzymania różnic 
charakterystycznych dla poszczególnych regulacji.  
 
Pytanie A2 
 
Sugerowanym wariantem jest wariant 1, choć część z przedsiębiorców w tym 
zakresie nie dokonała żadnego wyboru. Za przyjęciem wariantu 1 przemawia fakt, iż 
jest on konsekwencją wyboru podejścia mieszanego. Warunkiem bowiem utworzenia 
wspólnych zasad, które dotyczyłyby umów konsumenckich jest objęcie wspólną 
regulacją wszystkich transakcji dokonywanych na terenie Wspólnoty, a nie wyłącznie 
transakcji transgranicznych. 
 
Pytanie A3 
 
W przypadku tego pytania, podobnie jak w przypadku pytania A1, oceny wszystkich 
przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ankiecie są jednakowe. Zakres harmonizacji 
powinien być pełny – wariant 1. Przedsiębiorcy opowiedzieli się za zwiększeniem 
pewności prawnej poprzez harmonizację całkowitą w tych miejscach, gdzie tylko jest 
to możliwe. 
 
Pytanie B1 
 
Podobnie jak w pytaniu A3 głosy są jednoznaczne – wariant 1.  
 
Pytanie B2 
 
 W tym zakresie większość przedsiębiorców nie udzieliła odpowiedzi na pytanie. Ci 
którzy odpowiedzieli, opowiedzieli się za wariantem 1. Wydaje się, iż uzależnienie 
kwalifikacji umów od faktu, czy w imieniu konsumenta występuje profesjonalny 
pośrednik,  to zbyt daleko idące uprzywilejowanie jednej ze stron umowy, która 
przecież w rzeczywistości zawarta została przez konsumenta z innym konsumentem. 



 
 
Pytanie C 
 
W przypadku tego pytania głosy tych, którzy nie udzielili odpowiedzi i tych, którzy 
wybrali wariant 3 są równe. Należy jednak wskazać iż podobna regulacja już 
obowiązuje w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych. 
 
Pytanie D1 
 
Sytuacja analogiczna jak w poprzednim pytaniu. Przedsiębiorcy, którzy dokonali 
wyboru opowiedzieli się za wariantem 3. Swoboda zawierania umów i pojęcie 
„przeciętnego konsumenta” sugerują, iż wskazane jest utrzymanie stanu obecnego tj. 
niewłączanie w zakres regulacji postanowień negocjowanych indywidualnie.  
 
Pytanie D2 
 
W przypadku tego pytania, zdania są podzielone. Odpowiadający wskazywali na 
każdy z możliwych wariantów, z tym, że większość opowiedziała się za wariantem 3 
– stworzeniem krótszego od istniejącego wykazu klauzul  uznawanych za nieuczciwe 
we wszystkich okolicznościach. 
 
Pytanie D3 
 
Przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na to pytanie, opowiedzieli się za wariantem 2.  
 
Pytanie E 
 
Większość przedsiębiorców opowiedziała się za wariantem 3, z tym, że pojawiały się 
również głosy wskazujące na wariant 2. 
 
Pytanie F1 
 
W przypadku tego pytania głosy rozłożyły się równo pomiędzy wariant 1 a wariant 2, 
z tym iż wskazujący na wybór wariantu 1 wskazują, iż przy różnorodności umów 
konsumenckich, całkowite ujednolicenie po bliższej analizie, może okazać się 
niemożliwe.  
 
Pytanie F2 
 
W zakresie prawa odstąpienia od umowy, wybór był jednoznaczny – wariant 2 przy 
wskazaniu jako formy preferowanej formy pisemnej. 
 
Pytanie F3 
 
W przypadku tego pytania większość opowiedziała się za wariantem 2 z małym 
wskazaniem na wariant 3 (wybór łączny jednej z firm). Zdecydowany sprzeciw i 
obawy rodzi umożliwienie odstępowania przez konsumentów od umowy bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Przedsiębiorcy obawiają się, iż przy takim 
założeniu, liczba zakupów dokonywanych bez żadnej analizy ich skutków, 



nieprzemyślanych a tym samym powodujących częste przypadki odstąpienia od 
zawartych umów, byłby nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców. 
Pytanie G1 
 
W przypadku tego pytania głosy nie są jednoznaczne. Przedsiębiorcy wskazywali 
zarówno na wariant 2, choć większość opowiedziała się za wariantem 1 wskazując, 
iż środki odwoławcze należy oceniać w perspektywie treści konkretnego stosunku 
prawnego, tym samym ich ujednolicanie nie jest uzasadnione.  
 
Pytanie G2 
 
Przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na to pytanie, opowiedzieli się za wariantem 1 z 
powodów wskazanych w poprzedniej odpowiedzi. Wskazywali ponadto, iż 
zapewnienie powszechnego prawa do odszkodowań (w oderwaniu od rodzaju i 
charakteru umowy) stanowiłoby zbyt głęboką ingerencję w porządki prawne 
poszczególnych państw członkowskich. 
 
Pytanie H1 
 
Przedsiębiorcy, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za 
wariantem 1. Przedsiębiorcy branży mediów wskazali, iż z uwagi na przedmiot umów 
oraz uwarunkowania technologiczne, realizacja uprawnień konsumentów w 
odniesieniu do udostępnionych im zasobów cyfrowych odpowiadających istniejącym 
obecnie w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie byłaby możliwa do 
prawidłowej realizacji. Wskazali również uwagę na potencjalny problem, jakim jest 
brak możliwości prawidłowego korzystania z zasobów cyfrowych z powodów 
dotyczących sprzętu, którym posługuje się konsument w celu korzystania z tych 
zasobów, lub sprzętu którym posłużył się konsument w celu pozyskania zasobów 
cyfrowych. Akcentowali również fakt, iż tzw. zasoby cyfrowe są częstokroć 
udostępniane na podstawie innych umów niż umowa sprzedaży (np. umów 
licencyjnych).  
 
Pytanie H2  
 
Większość przedsiębiorców nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.  
 
Pytanie I1 
 
Większość nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, a ci którzy udzielili, wskazali na 
wariant 3 
 
Pytanie I2 
 
Większość nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, a ci którzy udzielili, wskazali na 
wariant 1 jako korzystny dla rozwoju rynku wewnętrznego. 
 
Pytanie J1 
 



Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 1 wskazując, iż obecny okres odpowiedzialności za niezgodność z umową 
jest znaczący i nie ma konieczności dodatkowego wydłużania go.  
 
Pytanie J2 
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 1, wskazując na powody jakie podali w odpowiedzi na poprzednie pytanie. 
 
Pytanie J3 
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 2, jako utrzymującym, co do zasady, istniejący stan rzeczy a jednocześnie 
umożliwiającym ujednolicenie omawianego zagadnienia na terenie całej Wspólnoty. 
 
Pytanie J4 
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 1 
 
Pytanie K1 
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 1 wskazując, iż żądanie unieważnienia umowy powinno być środkiem, z 
którego skorzystanie jest możliwe wyłącznie w przypadku niemożności skorzystania 
z innych środków.  
 
Pytanie K2 
 
Przedsiębiorcy w większości nie udzielili odpowiedzi na to pytanie, a pojawiające się 
odpowiedzi wskazywały na wariant 1 
 
Pytanie L  
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie opowiedzieli się za  
wariantem 1 wskazując, iż konsument powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od 
podmiotu, który jest stroną umowy sprzedaży i która otrzymała wynagrodzenie z tego 
tytułu. Utrzymanie takiego rozwiązania pozwali na zachowanie jasnych, spójnych 
zasad dochodzenia roszczeń (konsument od sprzedawcy, sprzedawca od swojego 
dostawcy, którym może być producent).  
 
Pytanie M1 
 
Przedsiębiorcy, który udzielili odpowiedzi na to pytanie, opowiedzieli się za  
wariantem 1, wskazując, iż  podstawowe uprawnienia konsumenta to roszczenia 
wynikające z niezgodności towaru z umową. Gwarancja jest uprawnieniem 
dodatkowym, z którego konsument ma prawo skorzystać o ile uzna, że wynikające z 
niej uprawnienia są dla niego bardziej korzystne niż wynikające z uprawnień 
związanych z niezgodnością towaru z umową (w tym zakresie ocena powinna 



należeć do konsumenta). Tym samym wprowadzenie dodatkowych, domyślnych 
uregulowań jest zbędne.  
 
 
 
Pytanie M2 
 
Przedsiębiorcy w większości nie odpowiedzieli na to pytanie. 
 
Pytanie M3 
 
Przedsiębiorcy nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
 
 
 


