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Czy znasz kogoś, kto by nie dokonywał 
zakupów, nie korzystał z własnego telefonu, 
nie był odbiorcą gazu, prądu, nie miał konta w 
banku, nie naprawiał samochodu w warsztacie 
usługowym, nie oddawał ubrań do pralni ? 
Wszyscy jesteśmy konsumentami. Dlatego 
tak ważna jest znajomość praw, jakie nam 
przysługują jako konsumentom. 
Definicja konsumenta znajduje się w 
kodeksie cywilnym. Art. 22[1] stanowi, że 
„Za konsumenta uważa się osobę fizyczną 
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową.”  Czynnościami 
prawnymi z udziałem konsumentów są w 
praktyce umowy. Oznacza to, że jeśli dana 
osoba nie prowadzi działalności gospodarczej 
lub zawodowej, to każda umowa przez nią 
zawarta będzie czynnością dokonaną przez 

konsumenta pod warunkiem jednak, że drugą 
stroną umowy jest przedsiębiorca.

Przykład 1
Pani Janina kupiła w sklepie kosiarkę do trawy, 
jednak kosiarka okazała się wadliwa. Ponieważ  
drugą strona umowy zawartej przez panią Janinę 
jest przedsiębiorca prowadzący sklep – pani 
Janina  będzie mogła dokonywać reklamacji 
na zasadach dotyczących konsumentów.

Przykład 2
Pan Jan kupił od sąsiada kosiarkę, która 
okazała się wadliwa. Obaj panowie nie 
prowadzą działalności gospodarczej, jednak 
pan Jan w tym przypadku nie będzie uważany 
za konsumenta, gdyż drugą stroną zawartej 
przez niego umowy nie jest przedsiębiorca. Nie 
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oznacza to, że pan Jan nie będzie miał żadnych 
uprawnień z tego tytułu że kupił wadliwy 
przedmiot– jednak uprawnienia te będzie mógł 
realizować na innych zasadach niż dotyczących 
konsumentów.
To rozróżnienie jest bardzo ważne,  
bo pozwoli ustalić, kiedy będziemy mieli 
status konsumentów i w związku z tym mogli 
korzystać  z uprawnień konsumenckich. Prawo 
przewiduje bowiem szereg regulacji, które 
odnoszą się jedynie do konsumentów (np. 
domniemanie wadliwości rzeczy w chwili 
wydania jej konsumentowi przez sprzedawcę ).

Nie tylko zakupy
Gdy mówimy o konsumentach najczęściej 
myślimy o osobach dokonujących zakupów 
(w języku prawniczym: zawierających 
umowę sprzedaży). Warto pamiętać jednak, 
że ze statusu konsumenta będziemy mogli 
skorzystać także w przypadku innych umów, 
takich jak np. umowa o dzieło, umowa kredytu 
konsumenckiego, umowa ubezpieczenia, itd.

Zakupy w „zwykłym” sklepie
Ogromna większość umów zawieranych 
przez konsumentów dotyczy zakupów 
dokonywanych w sklepach stacjonarnych. 
Podstawową sprawą jest omówienie rękojmi 
i gwarancji przy umowie sprzedaży. 

Rękojmia
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy 
sprzedaży polega na tym, że  sprzedawca jest 
odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli 
rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 
Wada fizyczna polega na niezgodności 
rzeczy sprzedanej z umową. Na przykład  
o niezgodności rzeczy sprzedanej z umową 
będziemy mogli mówić, jeżeli:

• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju 
powinna mieć ze względu na cel w umowie 
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu 
sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 
przedstawiając próbkę lub  wzór;
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący 
poinformował sprzedawcę przy zawarciu 
umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia 
co do takiego jej przeznaczenia;
• została kupującemu wydana w stanie 
niezupełnym.
Jeżeli kupującym jest konsument, na równi 
z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się 
publiczne zapewnienia producenta lub jego 
przedstawiciela, osoby, która wprowadza 
rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności 
gospodarczej, oraz osoby, która przez 
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej 
nazwy, znaku towarowego lub innego 
oznaczenia odróżniającego przedstawia się 
jako producent. 
Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także 
w razie nieprawidłowego jej zamontowania 
i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały 
wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, 
za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, 
albo przez kupującego, który postąpił według 
instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Odpowiedzialność sprzedawcy za wady 
prawne rzeczy wystąpi natomiast wówczas, 
gdy:
1) rzecz sprzedana stanowi własność osoby 
trzeciej albo
2) jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, 
a także 
3) jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub 
orzeczenia właściwego organu; 
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w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest 
odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Rzecz sprzedana ma wadę. Co wtedy?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku 
do kupującego zawsze ponosi sprzedawca. 
Jeśli chcemy skorzystać z przysługujących 
nam z tego tytułu uprawnień -  zwracamy 
się do sprzedawcy, a nie np. do producenta 
lub dostawcy.  Najlepiej – ze względów 
dowodowych - zrobić to w formie pisemnej 
zachowując kopię pisma dla siebie. Jeśli pismo 
wysyłamy pocztą, koniecznie zróbmy to listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne, które istniały 
w chwili przejścia niebezpieczeństwa  
na kupującego lub wynikły z przyczyny 
tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej 
chwili. Przejście niebezpieczeństwa następuje z 
reguły z chwilą wydania rzeczy konsumentowi. 
Oznacza to, że jeśli wada rzeczy istniała w 
chwili gdy rzecz tę konsumentowi wydano – 
sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność. 
Podobnie będzie w sytuacji gdy wady  
te wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy  
w chwili wydawania jej konsumentowi.

Przykład 
Pan Jan kupił buty, w których podeszwy 
odkleiły się po miesiącu używania.  
Co prawda do odklejenia się podeszwy doszło 
już po wydaniu rzeczy konsumentowi, jednak 
przyczyna tej wadliwości istniała w chwili gdy 
konsument dokonywał zakupów.

Pamiętaj!
Jeśli chcesz zgłaszać reklamację, co do 
zasady nie musisz udowadniać, że rzecz 

była wadliwa w chwili jej wydawania – 
ustawa konstruuje bowiem korzystne dla 
konsumenta domniemanie. Jeżeli kupującym 
jest konsument, a wada fizyczna została 
stwierdzona przed upływem roku od dnia 
wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, 
że wada lub jej przyczyna istniała w chwili 
przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Przykład 
Pan Jan kupił buty, w których podeszwy 
odkleiły się po miesiącu używania. Zgłaszając 
reklamację nie będzie musiał udowadniać,  
że buty były wadliwe: domniemywa się 
bowiem, że przyczyna wady istniała już  
w chwili gdy sprzedawca wydał mu buty. 
Jeśli sprzedawca będzie chciał się uwolnić 
od odpowiedzialności to sprzedawca będzie 
musiał wykazać, że odklejenie podeszew 
nie było spowodowane przyczyną istniejącą  
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w chwili zakupu.
Aby skorzystać z dobrodziejstwa tego 
domniemania niezbędne jest jednak 
stwierdzenie wady przed upływem roku  
od daty wydania rzeczy.                                   
W opisywanym przykładzie założyliśmy,  
że pan Jan zaczął używać butów niezwłocznie 
po zakupie; gdyby bowiem stwierdził wadę 
dopiero po upływie roku od daty wydania 
rzeczy – nie mógłby już skorzystać z tego 
domniemania, i to na panu Janie, a nie na 
sprzedawcy, spoczywałby ciężar dowodu.  

Uprawnienia konsumenta z tytułu 
rękojmi, czyli czego możemy się 
domagać? 
Jeśli rzecz ma wadę, potencjalnie możliwe są 
cztery scenariusze:
1) odstąpienie od umowy
2) obniżenie ceny
3) wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolny 
od wad
4) usunięcie wady przez sprzedawcę.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący 
może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
(obniżona cena powinna pozostawać w takiej 
proporcji do ceny wynikającej z umowy,  
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do 
wartości rzeczy bez wady) albo o odstąpieniu 
od umowy (nie może jednak odstąpić  
od umowy jeśli wada jest nieistotna), chyba że 
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz 
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 
rzecz była już wymieniona lub naprawiana 
przez sprzedawcę albo sprzedawca nie 
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy  
na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast 

zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia 
wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 
albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia 
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy  
do zgodności z umową w sposób wybrany przez 
kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby 
nadmiernych kosztów w porównaniu  
ze sposobem proponowanym przez 
sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności 
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej 
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, 
a także bierze się pod uwagę niedogodności, 
na jakie narażałby kupującego inny sposób 
zaspokojenia.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący 
może też, zamiast odstępowania od umowy 
lub żądania obniżenia ceny,   żądać wymiany 
rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić 
rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć 
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego. Sprzedawca 
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu 
kupującego, jeżeli doprowadzenie  
do zgodności z umową rzeczy wadliwej  
w sposób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo w porównaniu z drugim 
możliwym sposobem doprowadzenia do 
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych 
kosztów. 

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie 
reklamacji.
Sprzedawca powinien rozpatrzyć naszą 
reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli kupujący 
będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy 
lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie 
o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą 
cena ma być obniżona, a sprzedawca nie 
ustosunkował się do tego żądania w terminie 
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czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione.  W tym przypadku nie wystarczy 
że odpowiedź sprzedawcy zostanie wysłana 
pocztą przed upływem 14 dni od daty złożenia 
reklamacji – w tym terminie (14 dni) konsument 
musi bowiem mieć możliwość zapoznania  
się ze stanowiskiem sprzedawcy. 

O jakich terminach jeszcze należy 
pamiętać?
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi 
nie jest, co do zasady, nieograniczona w czasie. 
Z uprawnień z tytułu rękojmi skorzystać 
możemy z uwzględnieniem terminów 
wskazanych w kodeksie cywilnym. I tak: 
1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, 
jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy 
kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument 
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz 
ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może 
zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od 
dnia wydania rzeczy kupującemu.
2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę 
rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia 
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia 
wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg 
terminu przedawnienia nie może zakończyć  
się przed upływem terminu określonego w pkt 
1.
3. W terminach określonych w pkt  2 kupujący 
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu  
od umowy albo obniżeniu ceny z powodu 
wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał 
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia 
wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny 
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego 
upływu terminu do wymiany rzeczy lub 
usunięcia wady.

4. W razie dochodzenia przed sądem albo 
sądem polubownym jednego z uprawnień  
z tytułu rękojmi termin do wykonania innych 
uprawnień, przysługujących kupującemu 
z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 
Zasadę tę stosuje się też odpowiednio  
do postępowania mediacyjnego, przy czym 
termin do wykonania innych uprawnień  
z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, 
zaczyna biec od dnia odmowy przez 
sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed 
mediatorem lub bezskutecznego zakończenia 
mediacji.
Uwaga!  Upływ terminu do stwierdzenia wady 
nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie 
zataił.

Jak to jest z tym paragonem ?

Bardzo często można spotkać w sklepach 
informacje, że „reklamacje będą uwzględniane 
wyłącznie za okazaniem paragonu”. 
Pamiętajmy jednak, że posiadanie paragonu 
nie jest niezbędną przesłanką umożliwiającą 
składanie reklamacji. Sprzedawca może 
od nas wymagać, abyśmy udowodnili, 
że zakupiliśmy dany przedmiot u niego  
(co najprościej udowodnić właśnie 



Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego

Senior - świadomy  konsument 7

przedstawiając paragon), jednak to nie jest 
tak, że jak nie mamy paragonu to mamy już 
zamkniętą drogę reklamacji towaru.  Fakt 
zakupu możemy w razie sporu udowodnić 
także w inny sposób, np. zeznaniami świadków. 
Czy można wyłączyć uprawnienia konsumenta 
przysługujące mu z tytułu rękojmi? 
Uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi nie 
można co do zasady ograniczyć lub wyłączyć, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie można 
zatem np. skrócić okresów odpowiedzialności 
sprzedawcy (aczkolwiek Kodeks cywilny 
stwierdza, o czym już wcześniej wspomniano,  
że odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy 
sprzedaży używanej rzeczy ruchomej może 
być skrócona, jednak nie więcej niż do 1 roku).

Czy musimy przechowywać pudełka ?
Przy okazji warto wiedzieć, że również brak 
oryginalnego opakowania towaru nie jest 
przeszkodą w dochodzeniu uprawnień z tytułu 
rękojmi. Prawo nie uzależnia możliwości 
składania reklamacji od tego, czy konsument 
posiada oryginalne opakowanie. Wymóg 
przedstawienia oryginalnego opakowania 
może jednak być przesłanką korzystania  
z uprawnień jakie wynikają z gwarancji.
Gwarancja to co innego niż rękojmia
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest 
bowiem czymś innym niż odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi. Z gwarancji będziemy mogli 
skorzystać tylko wtedy, gdy jej nam udzielono 
– najczęściej poprzez wydanie dokumentu 
gwarancyjnego; udzielenie gwarancji  
na zakupiony towar nie jest bowiem 
obowiązkowe. Udzielenie gwarancji następuje 
przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, 
które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia 
kupującego w przypadku, gdy rzecz 
sprzedana nie ma właściwości określonych 

w tym  oświadczeniu. Odpowiedzialność 
z tytułu gwarancji ponosi gwarant, którym 
może być np. sprzedawca, choć najczęściej 
jest to producent. O tym, czy skorzystać  
z uprawnień z tytułu niezgodności z umową czy  
z uprawnień, jakie przysługują z tytułu 
gwarancji decyduje konsument. Okoliczności 
konkretnej sprawy decydują bowiem, która 
droga jest dla konsumenta korzystniejsza. 
Kupujący może wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od  uprawnień wynikających 
z gwarancji. Wykonanie uprawnień  
z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 
wykonywania przez kupującego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez gwaranta wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. Jeżeli  
nie zastrzeżono innego terminu, termin 
gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana.

Powiatowy (miejski) rzecznik 
konsumentów
Pomimo że prawo daje konsumentom 
cały szereg uprawnień, prawa te są często 
łamane. Na szczęście istnieje szereg organów 
i instytucji, które mają za cel udzielanie 
pomocy konsumentom. Warto wiedzieć  
np., że w każdym powiecie działa powiatowy 
(lub miejski) rzecznik konsumentów.  
Do zadań rzecznika należy m. in. zapewnienie 
bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.
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REALIZATOR PROJEKTU

Szanowny Czytelniku !

Biuletyn, jaki masz przed sobą (Senior świadomy konsument część 1) to jeden 
z trzech biuletynów wydanych w ramach projektu „Konsumencka Akademia 
Seniora Aktywnego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga 
w Bochni”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i potrwa do listopada 2015 roku. Pozostałe dwa biuletyny wydane  
w ramach projektu to: 
• Senior świadomy konsument (część 2)
• Bezpieczny senior
Ideą projektu jest ochrona seniorów przed zagrożeniami z jakimi mogą się zetknąć 
w związku z nieprzestrzeganiem praw konsumenta (np. przy okazji zakupów poza 
lokalem przedsiębiorstwa) oraz w związku z działalnością przestępców dopuszczających 
się kradzieży i oszustw na szkodę seniorów, np. popularną ostatnio metodą „na wnuczka”.
Wiedza zdobyta w ramach działań projektowych pozwoli  zminimalizować ryzyko bycia 
ofiarą przestępstwa, a ponadto podniesie poziom świadomości konsumenckiej.  
W ramach projektu, oprócz wydania i rozpropagowania biuletynów informacyjnych, 
przygotowano krótki poradnik zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolpinga w Bochni” oraz przewidziano cykl prelekcji, jakie odbędą 
się  w wybranych klubach seniora na terenie całego Województwa Małopolskiego. 
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na naszą stronę internetową
www.bochnia.kolping.pl


