
 

 

  



Już 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przepisy te wprowadzają 

zmiany, które dotkną każdy sklep internetowy! Na mocy tych przepisów, część 

przedsiębiorców – w szczególności w przypadku zakupów dokonywanych online - zyska 

uprawnienia konsumentów. Mianowicie osoba fizyczna zawierająca umowę związaną 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (czyli potocznie „na fakturę”), będzie musiała 

być traktowana tak jak konsument, w przypadku gdy z treści umowy będzie wynikać, że nie 

posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego. To czy dana umowa ma 

charakter zawodowy czy też nie wynikać będzie w szczególności z przedmiotu wykonywanej 

przez tą osobę działalności wpisanego do CEiDG.  

Przykładowo więc stolarz kupujący deski w celu wykonania zlecenia dla klienta traktowany 

będzie tak jak dotychczas - jak przedsiębiorca. Natomiast ten sam stolarz kupujący np. laptopa 

(nawet jeżeli będzie go wykorzystywał wyłącznie do wystawiania faktur klientom) będzie 

korzystał z uprawnień jakie przysługują konsumentom, chociażby będzie miał prawo 

dokonać zwrotu zamówienia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (czego dotychczas 

przy zakupie „na firmę” nie mógł zrobić). Zmiany te z pewnością wymagać będą więc 

dostosowania regulaminów sklepów internetowych i procedur zwrotów do nowych 

przepisów. Poniżej checklista, która pozwoli Ci zweryfikować czy Twój sklep internetowy 

spełnia wymogi nowych regulacji prawnych!    

1. Sprawdź czy regulamin zawiera klauzule niedozwolone 

 

Brzmi jak banał, ponieważ od dawna każdy przedsiębiorca e-commerce doskonale wie, 

że regulamin sklepu internetowego nie powinien zawierać tzw. klauzul abuzywnych. 

Teraz jednak ten obowiązek nabiera nowego znaczenia. Musisz bowiem zweryfikować, 

czy Twój regulamin nie zawiera postanowień dotyczących przedsiębiorców, które 

mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone. W świetle przepisów, które zaczną 

obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie klauzul 

niedozwolonych, które dotychczas miały zastosowanie wyłącznie do konsumentów 

stosować będzie się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio 

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie 

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 



Powinieneś więc unikać stosowania w regulaminie postanowień, które mogą być 

uznane za klauzule niedozwolone także w przypadku klientów będących 

przedsiębiorcami, dla których zakup nie będzie miał charakteru zawodowego. Co do 

zasady niedozwolonymi klauzulami są postanowienia, które nie zostały uzgodnione 

indywidualnie z klientem, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 

sprzecznymi w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego 

interesy. Nieuzgodnione indywidualnie są natomiast te postanowienia, na które klienta 

nie miał rzeczywistego wpływu, przy czym warto zwrócić uwagę, że  

w przypadku sprzedaży przez Internet, w zasadzie żadne postanowienia umowne nie 

są ustalone indywidualnie, ponieważ sprzedawca posługuje się wzorcem umownym w 

postaci regulaminu.  

 

Główną konsekwencją stosowania klauzul niedozwolonych w regulaminie jest to, że 

postanowienia te nie wiążą klienta. W świetle nowych przepisów masz więc zasadniczo 

dwa wyjścia. Pierwsze to usunięcie z regulaminu wszelkich postanowień, które 

potencjalnie mogą być klauzulami niedozwolonymi w stosunku do klientów będących 

przedsiębiorcami, dla których zakup nie będzie miał charakteru zawodowego. Drugie 

to zamieszczenie w regulaminie postanowień informujących takich klientów o 

możliwości negocjacji warunków umowy (treści regulaminu) przed złożeniem 

zamówienia. Jeżeli klient nie podejmie negocjacji warunków można założyć, że zostały 

przez niego zaakceptowane i tym samym uzgodnione indywidualnie. Pamiętaj jednak, 

że Twój e-commerce musi taką możliwość realnie stworzyć, a nie jedynie fikcyjnie na 

nią wskazać, bo ocenie podlegać będą rzeczywiste realia transakcji, a nie wyłącznie 

postanowienia regulaminu w tym zakresie. 

 

2. Zweryfikuj czy regulamin różnicuje prawa i obowiązki klientów 

Żeby zweryfikować, czy regulamin Twojego sklepu internetowego jest zgodny  

z nowymi przepisami musisz sprawdzić również, czy zawiera on postanowienia, które 

w jakiś sposób różnicują sytuacje klientów w zależności od tego czy dokonują zakupu 

jako przedsiębiorca, czy też jako konsument. Dotychczas ten podział był jasny,  

w świetle natomiast nowych regulacji wprowadzona zostaje niejako „trzecia kategoria” 

klientów, czyli przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu niemającego dla nich charakteru 

zawodowego. Musisz więc zadbać o to, żeby poszczególne postanowienia regulaminu 

uwzględniały osoby dokonujące zakupu „na firmę”, ale nie mającego dla nich 

charakteru zawodowego. 

 



3. Sprawdź definicję konsumenta i przedsiębiorcy 

 
Punkt ten mocno związany jest z punktem 2 powyżej. Jeżeli Twój regulamin zawiera 

postanowienia, które w jakiś sposób różnicują sytuacje klientów w zależności od tego 

czy dokonują zakupu jako przedsiębiorca, czy też jako konsument, a dodatkowo 

zawiera definicję klienta będącego przedsiębiorcą, czy też konsumentem, musisz 

pamiętać o tym, że pewna część postanowień regulaminu, która dotychczas dotyczyła 

wyłącznie konsumentów, obecnie objąć musi również osoby fizyczne zawierające 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  

z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Możesz więc rozwiązać to chociażby poprzez poszerzenie definicji konsumenta  

i dodanie zapisu, iż konsumentem w rozumieniu regulaminu jest również osoba 

fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, 

gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Konsekwentnie powinieneś również zmodyfikować definicję przedsiębiorcy dodając 

zapis, że nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Ewentualnie możesz do regulaminu wprowadzić trzecią kategorię klientów, czyli 

przedsiębiorców, dla których zakup nie ma charakteru zawodowego i odpowiednio 

dostosować poszczególne postanowienia umowy. 

 

4. Zweryfikuj procedury reklamacyjne 

Zgodnie z nowelizacją przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej, które dotychczas dotyczyły wyłącznie konsumentów, z dniem 1 stycznia 



2021 r. obejmą również przedsiębiorców dla których zakup nie będzie miał charakteru 

zawodowego. Koniecznym jest więc zweryfikowanie obowiązujących procedur 

reklamacyjnych i wprowadzenie rozwiązań, które zrównają uprawnienia konsumentów 

z przedsiębiorcami dla których zakup nie ma charakteru zawodowego. Przykładowo - 

w przypadku do tego rodzaju przedsiębiorców będzie miało zastosowanie 

domniemanie, iż w przypadku stwierdzenia wady przed upływem roku od wydania 

rzeczy, domniemywa się, że wada istniała w chwili sprzedaży (dotychczas każdy 

przedsiębiorca musiał udowodnić tę okoliczność składając reklamację). Taki 

przedsiębiorca będzie miał również możliwość żądania zamiast zaproponowanego 

przez sprzedawcę usunięcia wady wymiany rzeczy na nową albo zamiast wymiany 

rzeczy żądać usunięcia wady (dotychczas takie uprawnienie przysługiwało wyłącznie 

konsumentowi). Inaczej też będzie przedstawiać się kwestia przedawnienia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady wobec przedsiębiorców dla których zakup nie będzie miał 

charakteru zawodowego.  

Istotną zmianą jest również to, że przedsiębiorca dla którego zakup nie ma charakteru 

zawodowego nie straci uprawnień z tytułu rękojmi jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i w 

sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy 

o wadzie (dotychczas każdy przedsiębiorca miał obowiązek zbadać rzecz i 

niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wadzie, w przeciwnym wypadku tracił 

uprawnienia z rękojmi; po zmianach dotyczyć to będzie wyłącznie przedsiębiorców dla 

których zakup ma charakter zawodowy) 

Zrównanie uprawnień konsumentów z przedsiębiorcami dla których zakup nie ma 

charakteru zawodowego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej nie dotyczy 

jednak art. art. 558 § 1 zdanie drugie, co oznacza, że dalszym ciągu, wobec każdej 

kategorii przedsiębiorców, możliwe jest rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

5. Zweryfikuj procedury zwrotu 

Niezwykle istotna zmiana, którą wprowadzają nowe przepisy, dotyczy prawa do 

odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy o prawach konsumenta. Mianowicie 

przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (czyli np. 

właśnie w sklepie internetowym) lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosowane będą 

również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 



przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Konsekwencją tego jest konieczność zweryfikowania procedur zwrotu w zakresie 

przyjmowania zwrotów od przedsiębiorców dla których zakup nie ma charakteru 

zawodowego, jak również należyte informowanie, przy składaniu zamówienia, o 

przysługujących tym przedsiębiorcom uprawnieniach. W przypadku gdy przedsiębiorca 

taki nie zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od 

umowy, termin na zwrot nie będzie wynosił 14 dni, ale aż 12 miesięcy! Konieczne więc 

jest sprawdzenie zarówno postanowień regulaminu, jak też pouczeń o prawie 

odstąpienia od umowy. Dokumenty te muszą zawierać informację, że przedsiębiorca 

dla którego zakup nie ma charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od 

umowy.  
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