
Rozdzia∏ 1

Sprzeda˝ konsumencka

Art. 1. 1. Ustaw´ stosuje si´ do dokonywanej w za-
kresie dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa sprzeda˝y rzeczy
ruchomej osobie fizycznej, która nabywa t´ rzecz w ce-
lu niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià zawodowà lub gospo-
darczà (towar konsumpcyjny). 

2. Ustawy nie stosuje si´ do sprzeda˝y energii elek-
trycznej, jak równie˝ do gazu i wody, chyba ̋ e sà sprze-
dawane w ograniczonej iloÊci lub w okreÊlonej obj´to-
Êci.

3. Ustawy nie stosuje si´ do sprzeda˝y egzekucyj-
nej oraz sprzeda˝y dokonywanej w post´powaniu upa-
d∏oÊciowym albo innym post´powaniu sàdowym.

4. Do sprzeda˝y konsumenckiej nie stosuje si´ prze-
pisów art. 556—581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). 

Art. 2. 1. Sprzedawca jest obowiàzany podaç do
wiadomoÊci kupujàcego cen´ oferowanego towaru
konsumpcyjnego oraz jego cen´ jednostkowà (cen´ za
jednostk´ miary), chyba ˝e wyra˝ajà si´ one tà samà
kwotà. Przy sprzeda˝y towaru konsumpcyjnego ofero-
wanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny
jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powi-
nien byç stosowany w reklamie.

1176
U S TAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.



2. Przy sprzeda˝y na raty, na przedp∏aty, na zamó-
wienie, wed∏ug wzoru lub na prób´ oraz sprzeda˝y za
cen´ powy˝ej dwóch tysi´cy z∏otych sprzedawca jest
obowiàzany potwierdziç na piÊmie wszystkie istotne
postanowienia zawartej umowy.

3. W pozosta∏ych przypadkach, na ˝àdanie kupujà-
cego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie za-
warcia umowy, zawierajàce oznaczenie sprzedawcy
z jego adresem, dat´ sprzeda˝y oraz okreÊlenie towaru
konsumpcyjnego, jego iloÊç i cen´. 

Art. 3. 1. Sprzedawca dokonujàcy sprzeda˝y w Rze-
czypospolitej Polskiej jest obowiàzany udzieliç kupujà-
cemu jasnych, zrozumia∏ych i niewprowadzajàcych
w b∏àd informacji w j´zyku polskim, wystarczajàcych
do prawid∏owego i pe∏nego korzystania ze sprzedane-
go towaru konsumpcyjnego. W szczególnoÊci nale˝y
podaç: nazw´ towaru, okreÊlenie producenta lub im-
portera i kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeƒ-
stwa i znak zgodnoÊci wymagane przez odr´bne prze-
pisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru,
okreÊlenie jego energoch∏onnoÊci, a tak˝e inne dane
wskazane w odr´bnych przepisach. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny
znajdowaç si´ na towarze konsumpcyjnym lub byç
z nim trwale po∏àczone, w przypadku gdy towar jest
sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w ze-
stawie. W pozosta∏ych przypadkach sprzedawca jest
obowiàzany umieÊciç w miejscu sprzeda˝y towaru in-
formacj´, która mo˝e zostaç ograniczona do nazwy to-
waru i jego g∏ównej cechy u˝ytkowej oraz wskazania
producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.

3. Sprzedawca jest obowiàzany zapewniç w miej-
scu sprzeda˝y odpowiednie warunki techniczno-orga-
nizacyjne umo˝liwiajàce dokonanie wyboru towaru
konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakoÊci, komplet-
noÊci oraz funkcjonowania g∏ównych mechanizmów
i podstawowych podzespo∏ów. 

4. Na ˝àdanie kupujàcego sprzedawca jest obowià-
zany wyjaÊniç znaczenie poszczególnych postanowieƒ
umowy.

5. Sprzedawca jest obowiàzany wydaç kupujàcemu
wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy
jego wyposa˝enia oraz sporzàdzone w j´zyku polskim
instrukcje obs∏ugi, konserwacji i inne dokumenty wy-
magane przez odr´bne przepisy.

Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupujàce-
go, je˝eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania
jest niezgodny z umowà; w przypadku stwierdzenia
niezgodnoÊci przed up∏ywem szeÊciu miesi´cy od wy-
dania towaru domniemywa si´, ̋ e istnia∏a ona w chwi-
li wydania.

2. W przypadku indywidualnego uzgadniania w∏a-
ÊciwoÊci towaru konsumpcyjnego domniemywa si´,
˝e jest on zgodny z umowà, je˝eli odpowiada podane-
mu przez sprzedawc´ opisowi lub ma cechy okazanej
kupujàcemu próbki albo wzoru, a tak˝e gdy nadaje si´
do celu okreÊlonego przez kupujàcego przy zawarciu
umowy, chyba ˝e sprzedawca zg∏osi∏ zastrze˝enia co
do takiego przeznaczenia towaru.

3. W przypadkach nieobj´tych ust. 2 domniemywa
si´, ˝e towar konsumpcyjny jest zgodny z umowà, je-
˝eli nadaje si´ do celu, do jakiego tego rodzaju towar
jest zwykle u˝ywany, oraz gdy jego w∏aÊciwoÊci odpo-
wiadajà w∏aÊciwoÊciom cechujàcym towar tego rodza-
ju. Takie samo domniemanie przyjmuje si´, gdy towar
odpowiada oczekiwaniom dotyczàcym towaru tego ro-
dzaju, opartym na sk∏adanych publicznie zapewnie-
niach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawicie-
la; w szczególnoÊci uwzgl´dnia si´ zapewnienia, wyra-
˝one w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszàce
si´ do w∏aÊciwoÊci towaru, w tym tak˝e terminu, w ja-
kim towar ma je zachowaç.

4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje
si´ zapewnienie osoby, która wprowadza towar kon-
sumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie dzia∏alno-
Êci swojego przedsi´biorstwa, oraz osoby, która poda-
je si´ za producenta przez umieszczenie na towarze
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznacze-
nia odró˝niajàcego. 

Art. 5. Sprzedawca nie jest zwiàzany zapewnie-
niem, o którym mowa w art. 4, je˝eli wykaza∏, ˝e za-
pewnienia tego nie zna∏ ani, oceniajàc rozsàdnie, znaç
nie móg∏ albo ˝e nie mog∏o ono mieç wp∏ywu na decy-
zj´ kupujàcego o zawarciu umowy, albo te˝ ˝e jego
treÊç sprostowano przed zawarciem umowy.

Art. 6. Za niezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego
z umowà uwa˝a si´ równie˝ nieprawid∏owoÊç w jego
zamontowaniu i uruchomieniu, je˝eli czynnoÊci te zo-
sta∏y wykonane w ramach umowy sprzeda˝y przez
sprzedawc´ lub przez osob´, za którà ponosi on odpo-
wiedzialnoÊç, albo przez kupujàcego wed∏ug instrukcji
otrzymanej przy sprzeda˝y.

Art. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoÊç
towaru konsumpcyjnego z umowà, gdy kupujàcy o tej
niezgodnoÊci wiedzia∏ lub, oceniajàc rozsàdnie, powi-
nien by∏ wiedzieç. To samo odnosi si´ do niezgodno-
Êci, która wynik∏a z przyczyny tkwiàcej w materiale do-
starczonym przez kupujàcego.

Art. 8. 1. Je˝eli towar konsumpcyjny jest niezgod-
ny z umowà, kupujàcy mo˝e ˝àdaç doprowadzenia go
do stanu zgodnego z umowà przez nieodp∏atnà napra-
w´ albo wymian´ na nowy, chyba ̋ e naprawa albo wy-
miana sà niemo˝liwe lub wymagajà nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmiernoÊci kosztów uwzgl´d-
nia si´ wartoÊç towaru zgodnego z umowà oraz rodzaj
i stopieƒ stwierdzonej niezgodnoÊci, a tak˝e bierze si´
pod uwag´ niedogodnoÊci, na jakie narazi∏by kupujà-
cego inny sposób zaspokojenia.

2. Nieodp∏atnoÊç naprawy i wymiany w rozumieniu
ust. 1 oznacza, ˝e sprzedawca ma równie˝ obowiàzek
zwrotu kosztów poniesionych przez kupujàcego,
w szczególnoÊci kosztów demonta˝u, dostarczenia, ro-
bocizny, materia∏ów oraz ponownego zamontowania
i uruchomienia.

3. Je˝eli sprzedawca, który otrzyma∏ od kupujàcego
˝àdanie okreÊlone w ust. 1, nie ustosunkowa∏ si´ do te-
go ˝àdania w terminie 14 dni, uwa˝a si´, ˝e uzna∏ je za
uzasadnione.
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4. Je˝eli kupujàcy, z przyczyn okreÊlonych w ust. 1,
nie mo˝e ̋ àdaç naprawy ani wymiany albo je˝eli sprze-
dawca nie zdo∏a uczyniç zadoÊç takiemu ̋ àdaniu w od-
powiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana na-
ra˝a∏aby kupujàcego na znaczne niedogodnoÊci, ma
on prawo domagaç si´ stosownego obni˝enia ceny al-
bo odstàpiç od umowy; od umowy nie mo˝e odstàpiç,
gdy niezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego z umowà
jest nieistotna. Przy okreÊlaniu odpowiedniego czasu
naprawy lub wymiany uwzgl´dnia si´ rodzaj towaru
i cel jego nabycia.

Art. 9. 1. Kupujàcy traci uprawnienia przewidziane
w art. 8, je˝eli przed up∏ywem dwóch miesi´cy od
stwierdzenia niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego
z umowà nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zacho-
wania terminu wystarczy wys∏anie zawiadomienia
przed jego up∏ywem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, dla towarów ˝ywnoÊciowych krótsze terminy za-
wiadomienia, majàc na wzgl´dzie trwa∏oÊç tych towa-
rów.

Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodnoÊç
towaru konsumpcyjnego z umowà jedynie w przypad-
ku jej stwierdzenia przed up∏ywem dwóch lat od wyda-
nia tego towaru kupujàcemu; termin ten biegnie na no-
wo w razie wymiany towaru. Je˝eli przedmiotem
sprzeda˝y jest rzecz u˝ywana, strony mogà ten termin
skróciç, jednak˝e nie poni˝ej jednego roku. 

2. Roszczenia kupujàcego okreÊlone w art. 8
przedawniajà si´ z up∏ywem roku od stwierdzenia
przez kupujàcego niezgodnoÊci towaru konsumpcyjne-
go z umowà; przedawnienie nie mo˝e si´ skoƒczyç
przed up∏ywem terminu okreÊlonego w ust. 1. W takim
samym terminie wygasa uprawnienie do odstàpienia
od umowy. 

3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodnoÊci to-
waru konsumpcyjnego z umowà przerywa bieg
przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie
wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadze-
nia przez strony, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez trzy miesià-
ce, rokowaƒ w celu ugodowego za∏atwienia sprawy.

4. Up∏yw powy˝szych terminów nie wy∏àcza wyko-
nania uprawnieƒ wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru
konsumpcyjnego z umowà, je˝eli sprzedawca w chwi-
li zawarcia umowy wiedzia∏ o niezgodnoÊci i nie zwró-
ci∏ na to uwagi kupujàcego.

Art. 11. Uprawnieƒ unormowanych w niniejszej
ustawie nie mo˝na wy∏àczyç ani ograniczyç w drodze
umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy
o niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà.
W szczególnoÊci nie mo˝na tego dokonaç przez oÊwiad-
czenie kupujàcego, ̋ e wie o wszelkich niezgodnoÊciach
towaru z umowà, lub przez wybór prawa obcego.

Art. 12. 1. W przypadku zaspokojenia roszczeƒ wyni-
kajàcych z niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego

z umowà sprzedawca mo˝e dochodziç odszkodowania
od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, je˝eli
wskutek jego dzia∏ania lub zaniechania towar by∏ nie-
zgodny z umowà sprzeda˝y konsumenckiej. Do odpo-
wiedzialnoÊci odszkodowawczej stosuje si´ przepisy Ko-
deksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiàzaƒ.

2. Roszczenie zwrotne przewidziane w ust. 1
przedawnia si´ z up∏ywem szeÊciu miesi´cy; staje si´
wymagalne z chwilà zaspokojenia kupujàcego, nie póê-
niej jednak ni˝ w dniu, w którym sprzedawca obowià-
zany by∏ to uczyniç.

Art. 13. 1. Udzielenie kupujàcemu gwarancji nast´-
puje bez odr´bnej op∏aty przez oÊwiadczenie gwaran-
ta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub re-
klamie, odnoszàcych si´ do towaru konsumpcyjnego;
okreÊla ono obowiàzki gwaranta i uprawnienia kupujà-
cego w przypadku, gdy w∏aÊciwoÊç sprzedanego towa-
ru nie odpowiada w∏aÊciwoÊci wskazanej w tym
oÊwiadczeniu. Nie uwa˝a si´ za gwarancj´ oÊwiadcze-
nia, które nie kszta∏tuje obowiàzków gwaranta.

2. Sprzedawca udzielajàcy gwarancji wydaje kupu-
jàcemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powi-
nien tak˝e sprawdziç zgodnoÊç znajdujàcych si´ na to-
warze oznaczeƒ z danymi zawartymi w dokumencie
gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczo-
nych na towarze zabezpieczeƒ.

3. OÊwiadczenie gwarancyjne powinno byç sfor-
mu∏owane zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze. Jednak˝e uchybienie
tym wymaganiom pozostaje bez wp∏ywu na wa˝noÊç
gwarancji i nie pozbawia kupujàcego wynikajàcych
z niej uprawnieƒ. 

4. W dokumencie gwarancyjnym nale˝y zamieÊciç
podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeƒ
z gwarancji, w tym w szczególnoÊci nazw´ i adres gwa-
ranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, czas trwania i terytorialny zasi´g ochrony gwa-
rancyjnej. Ponadto powinno byç w nim zawarte stwier-
dzenie, ˝e gwarancja na sprzedany towar konsumpcyj-
ny nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nieƒ kupujàcego wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru
z umowà. 

Rozdzia∏ 2

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
i przepis koƒcowy

Art. 14. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
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poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) po art. 535 dodaje si´ art. 5351 w brzmieniu: 

„Art. 5351. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
do sprzeda˝y konsumenckiej w takim
zakresie, w jakim sprzeda˝ ta nie jest
uregulowana odr´bnymi przepisami.”;

2) skreÊla si´ art. 5551;
3) po art. 605 dodaje si´ art. 6051 w brzmieniu:

„Art. 6051. Je˝eli umowa dostawy jest zawierana
w zakresie dzia∏alnoÊci przedsi´bior-
stwa dostawcy, a odbiorcà jest osoba fi-
zyczna, która nabywa rzeczy w celu nie-
zwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà ani zawodowà, do umowy tej
stosuje si´ przepisy o sprzeda˝y konsu-
menckiej.”;

4) po art. 627 dodaje si´ art. 6271 w brzmieniu: 

„Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstwa przyjmujàcego
zamówienie, z osobà fizycznà, która za-
mawia dzie∏o, b´dàce rzeczà ruchomà,
w celu niezwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià
gospodarczà ani zawodowà, stosuje si´
odpowiednio przepisy o sprzeda˝y kon-
sumenckiej.”;

5) po art. 770 dodaje si´ art. 7701 w brzmieniu:
„Art. 7701. Do umowy sprzeda˝y rzeczy ruchomej,

zawartej przez komisanta z osobà fi-
zycznà, która nabywa rzecz w celu nie-
zwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà ani zawodowà, stosuje si´ prze-
pisy o sprzeda˝y konsumenckiej.”

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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