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UWAGI  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji projektu aktu prawa europejskiego - zmienionego wniosku DYREKTYWY 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 

zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość 

 

 

Przepis dyrektywy Postulat zmiany projektu 
Art. 9 ust 4 Konsument może 
wstrzymać się z płatnością w części 
, w jakiej pozostaje jeszcze do 
uregulowania, dopóki nie zostanie 
przywrócona zgodność towaru z 
umową. 
 

Proponujemy usunięcie przepisu z uwagi na możliwe liczne nadinterpretacje 
uprawnień ze strony konsumentów. 

Art. 10 ust.3 „Konsument nie jest 
zobowiązany do zapłaty za 
korzystanie z wymienionego 
towaru w okresie poprzedzającym 
wymianę.” 
 

Przepis jest bardzo niejasny. Można go interpretować na kilka sposobów. W 
przypadku umowy sprzedaży nie istnieje opłata za korzystanie z towaru. Czy 
chodzi o opłatę za towar zastępczy, udostępniony na czas rozpatrywania 
reklamacji? 

Art.13 ust.1 Konsument 
rozwiązujący umowę musi 
poinformować o tym dostawcę za 
pomocą dowolnych środków. 

Proponujemy: 
1) usunąć słowa „za pomocą dowolnych środków”, 
2) dokonać zamiany „dostawcę” na „sprzedawcę”.  
Uzasadnienie: przy zachowaniu dowolnej formy powiadomienia pojawią się 
poważne trudności dowodowe w zakresie ustalenia stanu faktycznego i 
prawnego. W umowie sprzedaży stroną nie jest dostawca lecz sprzedawca. 
 

Art. 13 ust. 3 lit. c) Przepis w obecnym brzmieniu jest fraudogenny. Nie ma jasności, że w przypadku 
utraty towaru spowodowanej niezgodnością ciężar dowodu spoczywa na 
konsumencie. Proponujemy wykreślenie słów „lub utrata”. 
 

Art.14 Proponujemy zmianę terminu w zdaniu drugim na „nie krótszy niż jeden rok”.  
Uzasadnienie: roczny okres przedawnienia jest aż nadto korzystny dla 
konsumenta. Czy jest do pomyślenia, aby w normalnych okolicznościach ktoś 
zwlekał ze zgłoszeniem niezgodności dłużej niż rok od chwili jej stwierdzenia? 
 

Art.15 ust.1 lit. a) Proponujemy dodać w lit.a): „informacjach przekazywanych przez sprzedawcę na 
trwałym nośniku przed zawarciem umowy (…)”. Brak tego uzupełnienia będzie 
powodować liczne spory i  utrudnienia natury dowodowej. 
 

 

 


