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Zakupy na prezentacjach
Praktyka pokazuje, że wielu seniorów ma  
problem z zakupami dokonywanymi na 
różnego rodzaju prezentacjach. Standardowy 
scenariusz wygląda następująco: dana 
firma organizuje  pokaz, na który zaprasza 
(np. telefonicznie) potencjalnych klientów. 
Nierzadko takie zaproszenie jest poparte ofertą 
np. bezpłatnego badania, degustacji lub innej 
atrakcji. Na prezentacji pokazywany jest jakiś 
produkt, przy czym przedstawiane są jego 
wyjątkowe właściwości, niekiedy przekazywane 
też informacje o trudnej dostępności danego 
produktu, itd. W końcu zawierane są umowy z 
konsumentami. Ponieważ jednak produkty te są 
dość drogie, a mało kto dysponuje przy sobie 
np. kwotą kilku tysięcy zł, zawierana jest także 
umowa kredytu wiązanego, którego celem jest 
sfinansowanie rat na zakup produktu. Konsument 
wraca szczęśliwy do domu i… czasami dopiero 
wtedy przychodzi czas na refleksję. Okazuje 
się, że np. rata z tytułu dokonanego zakupu to 
np. równowartość miesięcznych wydatków na 
rachunek za niektóre media, zakupione garnki 
nie są wcale aż tak potrzebne lub tak „cudowne” 

jak pierwotnie się zdawało. Bywa też, że 
analogiczny towar jest dostępny w sklepach po 
cenie znacznie niższej. Czy można wycofać się z 
zawartej pochopnie umowy ?
Rozwiązanie tego problemu jest bardzo 
proste: jeśli umowa jest zawarta poza lokalem 
przedsiębiorstwa, konsument ma prawo odstąpić 
od zawartej umowy na zasadach określonych 
ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827).  Art. 27  tej ustawy 
stanowi, że konsument, który zawarł umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
W razie odstąpienia od umowy umowa uważana 
jest za niezawartą.

Kiedy umowa jest zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa? 
Najczęściej o umowie zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa będziemy mówić  
w przypadku umowy z konsumentem zawartej 
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w 
miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa 
danego przedsiębiorcy,
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Warto wiedzieć. 
Za umowę zawartą poza lokalem uważa się także 
umowę zawartą z konsumentem:
• w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez 
konsumenta przy jednoczesnej fizycznej 
obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem 
przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
• w lokalu przedsiębiorstwa danego 
przedsiębiorcy lub za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość bezpośrednio 
po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty 
kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, 
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
• podczas wycieczki zorganizowanej przez 
przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem 
jest promocja oraz zawieranie umów  
z konsumentami;
Czym jest „lokal przedsiębiorstwa” ?
Ustawa definiuje lokal przedsiębiorstwa jako:
a)miejsce prowadzenia działalności będące 
nieruchomością albo częścią nieruchomości, w 
którym przedsiębiorca prowadzi działalność na 
stałe lub
b) miejsce prowadzenia działalności będące 
rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca 
prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

O czym szczególnie należy pamiętać:
• Uprawnienie do odstąpienia od umowy 
konsument może realizować bez podania 
przyczyn. Oznacza to, że nie ma wymogu 
tłumaczenia się, dlaczego konsument powziął 
decyzję o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca 
z którym konsument zawarł umowę nie może 
w żaden sposób ograniczać tego uprawnienia,  
w szczególności poprzez stawianie dodatkowych 
wymogów, np. wystąpienia ważnych powodów, 
od których zaistnienia byłoby uzależnione prawo 
konsumenta do odstąpienia od umowy.
• Konsument może odstąpić od umowy, składając 
przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy. Może to zrobić w dowolnej formie, 
jednak ze względów dowodowych najlepiej, 
aby była to forma pisemna (oświadczenie można 
złożyć np. na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta 
– wzór podano na ostatniej str. 7 biuletynu). 
• W prawie cywilnym obowiązuje zasada, ze 
oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy 
dotarło ono do adresata w taki sposób, że mógł 
się on zapoznać z jego treścią. Ustawa o prawach 
konsumenta przewiduje jednak wyjątek. 
Termin będzie zachowany, jeśli oświadczenie 
zostało wysłane przed upływem terminu. 
Konsument nie musi się zatem przejmować 
tym, kiedy przedsiębiorca otrzyma oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy – ważne, aby przed 
upływem 14 dni oświadczenie zostało wysłane. 
• Jeśli wysyłamy nasze oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy listownie- koniecznie 
wyślijmy je listem poleconym (a jeszcze lepiej: 
poleconym za potwierdzeniem odbioru), 
zaś kopię pisma wraz z dowodem nadania 
zachowajmy dla siebie. Dzięki temu będziemy 
dysponowali dowodem, że nasze oświadczenie 
zostało wysłane w terminie.

Jak obliczyć termin ?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie 
na pytanie, od jakiego dnia liczymy termin 14 
dni w ciągu którego zachowujemy prawo do 
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odstąpienia od umowy. Wbrew pozorom nie 
zawsze będzie to dzień zawarcia umowy. Bieg 
terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna 
się:
1) dla umowy, w wykonaniu której 
przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany 
do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy 
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną 
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a 
w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane 
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w 
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy 
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie 
pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia 
umowy.
Wziąwszy pod uwagę, że na prezentacjach z 
reguły dokonujemy zakupów rzeczy ruchomych, 
można powiedzieć, że najczęściej dniem od 
którego zaczyna biec termin na odstąpienie od 
umowy to dzień w którym konsument otrzymał 
dany przedmiot.
Według Kodeksu cywilnego, jeśli termin 
oznaczony jest w dniach, do jego obliczania 
nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie, powodujące początek biegu terminu. 
Termin upływa zaś z końcem ostatniego dnia. 
Pamiętajmy, że obliczając termin liczymy dni 
za porządkiem, to znaczy razem z sobotami, 
niedzielami i innymi świętami. 

Przykład 1
Pan Jan zakupił 1 września na prezentacji 
urządzenie do masażu, tego samego dnia 
urządzenie zostało mu wydane. Termin na 
odstąpienie od zawartej umowy upłynie 
zatem z końcem dnia 15  września. Oznacza 
to, że najpóźniej 15  września musi wysłać 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Przykład 2
Pani Janina zakupiła 1 września na prezentacji 
urządzenie do masażu, jednak urządzenie to 
zostało jej dostarczone dopiero 4 września. 
Termin na odstąpienie od zawartej umowy 
upłynie zatem z końcem dnia 18 września. 
Oznacza to, że najpóźniej 18 września musi 
wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Niekiedy czasu na odstąpienie od umowy 
jest więcej. Jeżeli konsument nie został 
poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie 
odstąpienia od umowy, prawo to wygasa 
dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 
14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. 
Krótko mówiąc: termin na odstąpienie umowy 
wynosi wówczas 12 miesięcy i 14 dni. 

Warto wiedzieć
• Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy nie musisz wcześniej informować 
sprzedawcy o zamiarze odstąpienia od 
umowy. Taki wymóg przewidziany np. 
regulaminem wręczonym konsumentowi może 
być podyktowany zamiarem przekonania 
konsumenta do odstąpienia od zamiaru 
rezygnacji z umowy. Ustawa nie wymaga zresztą 
aby konsument musiał o zamiarze odstąpienia od 
umowy informować sprzedawcę. 
• Jeśli konsument odstępuje od umowy, nie 
można od konsumenta żądać zapłaty części 
ceny czy spełnienia jakichkolwiek świadczeń 
(np. kary umownej) z tego tytułu, ani uzależniać 
jego prawa do odstąpienia od umowy od 
spełnienia tych świadczeń. Może się jednak 
zdarzyć, że konsument będzie odpowiedzialny 
za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek jej 
używania.
• Możesz zwrócić towar także wtedy, jeśli 
przedmiot był przez ciebie używany.
Wysłaliśmy oświadczenie – co dalej ?
Jeśli wysłaliśmy oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy – najważniejsze za nami. Nie 
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oznacza to jednak, że jest to koniec załatwiania 
wszystkich spraw. Z reguły jesteśmy  
w posiadaniu zakupionego przedmiotu. Ustawa 
stanowi, że konsument ma obowiązek zwrócić 
rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie 
upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru 
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że 
przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze 
rzecz. Podobnie jak w przypadku składania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do 
zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy 
przed upływem 14 dni od odstąpienia od umowy.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty 
zwrotu rzeczy (np. wysłania paczki). Jeśliby 
jednak przedsiębiorca zgodził się te koszty 
ponieść lub nie poinformował konsumenta 
o konieczności poniesienia tych kosztów – 
wówczas koszty te ponosi przedsiębiorca.
Jeśli odstąpiliśmy od umowy przedsiębiorca jest 
natomiast zobowiązany do zwrotu dokonanych 
przez konsumenta płatności. Musi to zrobić 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 
dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca może 
jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do 
czasu aż otrzyma rzecz lub do czasu aż konsument 
dostarczy mu dowód odesłania rzeczy (chyba że 
przedsiębiorca zaoferuje, ze sam odbierze rzecz). 
Używanie rzeczy i odstąpienie od umowy
Jak wcześniej wspomniano, używanie rzeczy 
w okresie od jej wydania do odstąpienia od 
umowy nie pozbawia konsumenta prawa do 
odstąpienia od umowy. Konsument jest natomiast 
odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy 
będące wynikiem korzystania z niej w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
A jak najlepiej sobie radzić ?
Najlepiej po prostu unikać takich ofert, nie 
korzystać z zaproszeń na „bezpłatne badania”, 
itd. Firmy, które np. zapraszają na bezpłatne 

badania nie robią tego z dobrego serca. Gdyby im 
się to nie opłacało – po prostu nie organizowałyby 
„bezpłatnych badań”. Pamiętajmy też, że jeśli 
nie bierzemy udziału np. w żadnej grze – to nie 
możemy przecież „wygrać nagrody”; podobnie 
mogą na nas działać takie zwroty jak „został pan 
wylosowany”, „została pani wybrana”, itd. Nie 
dajmy się nabierać na takie sztuczki !

Nie zawsze odstąpimy od umowy

Wiedza o możliwości odstąpienia od umowy 
może jednak być też pewną pułapką. Niektórzy 
mogą sadzić, że w przypadku każdej umowy 
zawartej przez konsumenta istnieje możliwość 
odstąpienia od umowy. Niestety tak nie jest. 
Przede wszystkim pamiętajmy, że ustawowe 
prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 
tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Jeśli np. 
kupujemy jakiś towar w „zwykłym” sklepie, 
nie mamy ustawowego prawa do odstąpienia 
od umowy bez podania przyczyny. Nie oznacza 
to jednak, że strony nie mogą się umówić, że 
klientowi jednak będzie przysługiwało prawo 
odstąpienia. 
Niektóre sklepy wprost dają taką możliwość 
konsumentom – wynika to jednak z ich dobrej  
woli, nie jest natomiast konsekwencją uprawnień 
ustawowych. W takiej sytuacji sprzedawcy mogą 
samodzielnie kształtować warunki, na jakich  
klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania 
przyczyny. Ponadto sytuacje gdy konsument 
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nie ma prawa odstąpić od umowy bez podania 
przyczyny zostały wyliczone w art. 38 ustawy o 
prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca 
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed 
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy 
od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą 
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest 
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, 
które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie  połączone  
z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje 
alkoholowe, których cena została uzgodniona 
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których 
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 

30 dni i których wartość zależy od wahań na 
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma 
kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby 
przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 
jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne 
usługi niż te, których wykonania konsument 
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 
zamienne niezbędne do wykonania naprawy 
lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy 
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 
dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania 
dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym 
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub 
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie 
zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług związanych  
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, 
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie 
są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną 
zgodą konsumenta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go 
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia 
od umowy.
Ponadto musimy być świadomi, ze ustawy 
nie stosuje się do niektórych umów, np.  
w przypadku umów zawieranych poza lokalem 
ustawa nie znajduje zastosowania jeżeli 
konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty 
nieprzekraczającej 50 złotych.
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Przedsiębiorca musi poinformować
Przedsiębiorca ma pewne obowiązki 
informacyjne wobec konsumenta. Najpóźniej 
w chwili wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową  przedsiębiorca ma 
obowiązek poinformować konsumenta między 
innymi o:
•  sposobie i terminie wykonania prawa 
odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza 
odstąpienia od umowy;
• braku prawa odstąpienia od umowy na 
podstawie art. 38 ustawy lub okolicznościach, w 
których konsument traci prawo odstąpienia od 
umowy;

• kosztach zwrotu rzeczy w przypadku 
odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.
Informacje te musza być udzielone w sposób jasny 
i zrozumiały, na papierze lub, jeżeli konsument 
wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, 
w sposób czytelny i prostym językiem.
Na koniec ważne jest pamiętanie, że konsument 
nie może zrzec się praw przyznanych mu  
w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne 
dla konsumenta niż postanowienia ustawy są 
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy 
ustawy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
– wg ustawy z  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy 
oraz, o ile są dostępne,
numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących 
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”
Biuro projektu: Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego 

ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia

 tel/fax 14 6351117
 bochnia@kolping.pl

 www.bochnia.kolping.pl

REALIZATOR PROJEKTU

Szanowny Czytelniku !

Biuletyn, jaki masz przed sobą (Senior świadomy konsument część 2) 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 1)
• 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


