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Z dniem 1 stycznia 2021 roku
weszły w życie przepisy [Zmiany
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta], które zrównały w
pewnym zakresie osoby fizyczne
prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą z
konsumentami. Osoby takie
zyskały dodatkową ochronę
prawną.

Oznacza to, że każdy
przedsiębiorca zawierający
umowę np. sprzedaży z osobą
fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność musi
od 1 stycznia 2021 r. liczyć się z
nowymi obowiązkami
nałożonymi na niego m.in. w
zakresie odpowiedzialności,
dozwolonych zapisów w umowie,
warunków rozwiązania umowy
etc.

ODPOWIADAMY NA 8
KLUCZOWYCH PYTAŃ
W związku z omawianą
nowelizacją zalecamy
przeprowadzenie analizy
wewnątrz Państwa
przedsiębiorstwa w celu
ustalenia katalogu
dokumentów, które
obligatoryjnie będą musiały
ulec zmianie.
Rekomendujemy wdrożenie
również odpowiednich zmian
do uprzednio
obowiązujących wzorców
umów, celem uniknięcia
nieprawidłowego wyłączenia
praw drugiej strony umowy.
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Czego dotyczy zmiana przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o
prawach konsumenta?
Dotychczas przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej (np. zawierający umowę) z innym
przedsiębiorcą nie korzystał z ochrony konsumenckiej. Zmiana przepisów w/w ustaw ma na
celu częściowe rozszerzenie ochrony jaką objęty był konsument na przedsiębiorcę
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Kluczowym pozostaje, że zawierana
umowa bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą danego podmiotu, nie może
posiadać dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Jak zweryfikować czy przedmiot umowy jest przedmiotem działalności danego
przedsiębiorcy? Na kim ciąży obowiązek dokonania takiej weryfikacji?
Przepisy w/w ustaw nie wskazują na to, która ze stron stosunku prawnego zobowiązana jest
dokonać weryfikacji podobieństwa przedmiotu umowy z przedmiotem działalności danego
przedsiębiorcy. Wydaje się, że z uwagi na fakt, że błędne ustalenie wskazanej okoliczności jest
szczególnie szkodliwe dla strony np. sprzedającej towar czy świadczącej usługę, to właśnie w
interesie tej strony, istotnym pozostaje dokonanie stosownej weryfikacji. Weryfikacji powinno
się dokonać w szczególności zestawiając kody PKD udostępnione w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) z treścią i charakterem danej umowy.

Jakie mogą być negatywne skutki błędnego zweryfikowania i zaklasyfikowania
umowy?
Błędna klasyfikacja umowy poprzez błędne uznanie, że umowa nie ma charakteru
zawodowego dla danego przedsiębiorcy może w praktyce umożliwić wystąpienie wobec
drugiej strony umowy z roszczeniami konsumenckimi, które co do zasady nie powinny
przysługiwać danemu przedsiębiorcy.
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Co taka zmiana oznacza dla spółki zawierającej umowy z przedsiębiorcami
będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą?
W przypadku zawarcia przez spółkę umowy z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, podczas gdy przedmiot umowy nie ma dla tej osoby zawodowego
charakteru, zastosowanie będą miały przepisy dotychczas odnoszące się jedynie do
konsumentów, w szczególności dotyczące:
uprawnień wynikających z instytucji rękojmi za wady,
niemożności stosowania klauzul abuzywnych we wzorcach umownych (niedozwolonych
postanowień umownych),
uprawnień do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa.

Jakie obowiązki ciążą na spółkach zawierających umowy z przedsiębiorcami
będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą? Jakie zmiany będą musiały zostać wdrożone?
Nowelizacja będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dniu 1 stycznia 2021 r.
Po tym terminie, przedsiębiorcy będą musieli zachować szczególną ostrożność podczas
zawierania umów z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze.
Należy podkreślić, że wskazana zmiana w sposób gruntowny zmienia dotychczasowe
uregulowania powodując, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą otrzymują
nowe uprawnienia będąc traktowanym jak konsumenci mimo, że są przedsiębiorcami.
Po pierwsze w interesie spółki pozostaje opracować procedurę w zakresie weryfikacji
możliwości skorzystania przez danego przedsiębiorcę z uprawnień przyznawanych dotychczas
wyłącznie konsumentom.
Niewątpliwe zmiany wymuszą również na sprzedawcach ponowne przeanalizowanie, a
następnie zredagowanie dokumentów takich jak między innymi: ogólne warunki umów, wzory
umów, regulaminy sklepów internetowych, warunki handlowe, tak aby nie wyłączały one praw
przedsiębiorców wynikających z ustawy o prawach konsumenta, a w konsekwencji aby nie były
one sprzeczne z prawem.
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Na co zwracać uwagę podczas analizy dokumentów wewnętrznych?
Należy podkreślić, że wprowadzone w dokumentach wewnętrznych zmiany nie mogą jedynie
zrównywać uprawnień przedsiębiorców z tymi dotyczącymi konsumentów. W praktyce, zmiana
powinna ujawniać dodatkową kategorię podmiotów, która w zależności od okoliczności sprawy
posiada dane uprawnienia lub nie.
Każdy dokument wewnętrzny odnoszący się do dokonywanych czynności prawnych, warto
przeanalizować z uwzględnieniem zakresu, w jakim nowa kategoria podmiotów jest objęta
prawami konsumenckimi, weryfikując jednocześnie istnienie lub brak niedozwolonych
postanowień umownych, zapisów odnoszących się do uprawnień wynikających z rękojmi za
wady czy prawa odstąpienia od umowy.
Na marginesie należy wskazać, że celowym wydaje się rozważenie wprowadzenia do umów
klauzul umownych zgodnie z którymi czynność będąca przedmiotem umowy posiada
zawodowy bądź niezawodowy charakter. Także w tym przypadku należy pozostać jednak
ostrożnym z uwagi na fakt, że wskazane oświadczenia mogą mieć co do zasady wyłącznie
informacyjny charakter. Za pomocą wzajemnych oświadczeń nie można bowiem ograniczać
uprawnień strony wynikających z przepisów prawa.

Czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, będą uprawnieni do
dokonania zwrotu towaru zakupionego przez Internet?
Tak, od dnia 1 stycznia 2021 roku, tak jak dotychczas osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą będą uprawnieni do dokonania zwrotu towaru
zakupionego przez Internet. Jeśli przedsiębiorca prowadzący sieć kawiarni, nabędzie przez
Internet ekspresy do kawy, to nie będzie miał prawa zwrotu tego towaru, jeśli kupi jednak
drukarkę, jest uprawniony dokonać jej zwrotu bez podania przyczyny.

W jaki sposób przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, będą
uprawnieni do skorzystania z uprawnień wynikających z instytucji rękojmi?
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nabył wadliwy towar,
ma prawo do jego reklamacji. Może skorzystać zatem ze wskazanego uprawnienia przez okres 2
lat od daty otrzymania towaru. W takich okolicznościach posiada uprawnienie żądania
wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wad, obniżenia ceny, zwrotu uiszczonych
środków, gdy towaru nie można naprawić lub wymienić. Co istotne, wprowadzony został
termin rozpatrzenia reklamacji, który również w odniesieniu do przedsiębiorcy prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą będzie wynosił 14 dni kalendarzowych od chwili
złożenia reklamacji.
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Zastrzegamy, iż treść niniejszego alertu nie stanowi opinii ani porady prawnej.

