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Odst¹pienie od umowy zawartej na odleg³oœæ
Jednym z najistotniejszych uprawnieñ przys³uguj¹cych konsumentom 
internetowym jest mo¿liwoœæ odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ. Je¿eli 
kupi³eœ przedmiot w sklepie internetowym, jednak rozmyœli³eœ siê i chcesz 
zakupiony przedmiot zwróciæ, pamiêtaj, ¿e konsumentowi w takiej sytuacji  
przys³uguje prawo do odst¹pienia od umowy bez podania przyczyn. Uprawnienie 
to wynika z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt 
niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U.   z 2012 r. poz. 1225). Artyku³ 6 ust. 1 ustawy 
definiuje pojêcie umów zawieranych na odleg³oœæ:
Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecnoœci obu stron, przy 
wykorzystaniu œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w szczególnoœci 
drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego 
lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, 
reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci 
elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego 
urz¹dzenia wywo³uj¹cego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub 
innych œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póŸn. 
zm.), s¹ umowami na odleg³oœæ, je¿eli kontrahentem konsumenta jest 
przedsiêbiorca, który w taki sposób zorganizowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ.
Odst¹pienie od umowy bez podania przyczyn oznacza, ¿e chc¹c odst¹piæ od 
umowy (a w konsekwencji zwróciæ zakupiony przedmiot i otrzymaæ zwrot 
wp³aconych pieniêdzy) nie musisz podawaæ przyczyny, dla której decydujesz siê 
na odst¹pienie. Przedsiêbiorca nie mo¿e wiêc uzale¿niaæ twojego prawa od 
wskazania powodów, dla których decydujesz siê na odst¹pienie od umowy. Nie 
mo¿e te¿ w jakikolwiek inny sposób ograniczaæ twoje ustawowe prawo,             
w szczególnoœci uzale¿niaæ mo¿liwoœæ skorzystania z tego uprawnienia od 
spe³nienia jakichœ dodatkowych warunków, ani ¿¹daæ zap³aty jakiejœ sumy 
pieniêdzy.
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Cytowana ustawa w art. 7  stanowi:
Art. 7. 1.  Konsument, który zawar³ umowê na odleg³oœæ, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania 
przyczyn, sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie dziesiêciu dni, ustalonym         
w sposób okreœlony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wys³anie oœwiadczenia 
przed jego up³ywem.
2. Nie jest dopuszczalne zastrze¿enie, ¿e konsumentowi wolno odst¹piæ od umowy za zap³at¹ 
oznaczonej sumy (odstêpne).
3. W razie odst¹pienia od umowy umowa jest uwa¿ana za niezawart¹, a konsument jest zwolniony 
z wszelkich zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 
¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du. Zwrot powinien nast¹piæ niezw³ocznie, 
nie póŸniej ni¿ w terminie czternastu dni. Je¿eli konsument dokona³ jakichkolwiek przedp³at, 
nale¿¹ siê od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp³aty.

Pamiêtaj!
Prawo konsumenta do odst¹pienia od umowy bez podania przyczyny nie mo¿e byæ uzale¿nione 
od tego, ¿e przedmiot zosta³ rozpakowany(inaczej jednak w przypadku nagrañ zapisanych na 
informatycznych noœnikach danych), metka zerwana lub zakupiona rzecz by³a u¿ywana.Jeœli po 
odebraniu towaru zakupionego w Internecie rozpakujesz oryginalne opakowanie, zerwiesz metkê 
i u¿ywasz zakupionego przedmiotu – nie pozbawia ciê to prawa do odst¹pienia od umowy bez 
podania przyczyny! Gdyby jednak wskutek u¿ywania dosz³o do pogorszenia rzeczy – 
przedsiêbiorca mo¿e domagaæ siê od ciebie odszkodowania.
Pocz¹tkiem biegu terminu na odst¹pienie od umowy jest w przypadku umowy sprzeda¿y data 
wydania rzeczy (w stosunkach z konsumentami jest to dzieñ, w którym przedmiot zakupu zosta³ 
konsumentowi dostarczony, najczêœciej przez kuriera), a w przypadku umowy us³ugi – dzieñ 
zawarcia umowy.
Sposób obliczania terminu wynika z Kodeksu cywilnego.Jeœli termin jest oznaczony w dniach, 
koñczy siê on z up³ywem ostatniego dnia. Je¿eli pocz¹tkiem terminu oznaczonego w dniach jest 
pewne zdarzenie, nie uwzglêdnia siê przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie 
nast¹pi³o. 

Przyk³ad
Konsument dokona³ zakupu w sklepie internetowym dnia 13 maja, a zakupiony przedmiot 
dostarczono mu 16 maja. Nale¿y obliczyæ termin 10 dniowy pocz¹wszy od dnia 17 maja - termin na 
oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy koñczy siê zatem z up³ywem26 maja.
Soboty, niedziele lub œwiêta wolne od pracy przypadaj¹ce w okresie 10-dniowym nie maj¹ wp³ywu 
na wyd³u¿enie terminu; dni nale¿y zatem liczyæ za porz¹dkiem, jako dni kalendarzowe, ³¹cznie     
z niedzielami lub innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jest jednak wyj¹tek: jeœli koniec 
terminu przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy,  termin up³ywa nastêpnego dnia. Pamiêtaj, 
¿e sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy !
Czasami termin konsumenta na odst¹pienie od umowy zawartej na odleg³oœæ bêdzie wynosi³ a¿ 3 
miesi¹ce. Bêdzie tak jeœli przedsiêbiorca nie potwierdzikonsumentowi informacji, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 ustawy. Termin 3-miesiêczny  liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa 
dotyczy œwiadczenia us³ugi – od dnia jej zawarcia. Je¿eli jednak konsument po rozpoczêciu biegu 
tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesiêciu dni od daty 
potwierdzenia. Termin oznaczony w miesi¹cach koñczy siê z up³ywem dnia, który dat¹ 
odpowiada pocz¹tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi¹cu nie by³o -  
w ostatnim dniu tego miesi¹ca.
Jeœli zakupi³eœ przedmiot w Internetowym sklepie, musisz go zwróciæ niezw³ocznie, jednak nie 
póŸniej ni¿ w terminie 14 dni. Termin ten liczy siê od dnia z³o¿enia oœwiadczenia o odst¹pieniu od 
umowy. W takim samym terminie sprzedawca musi ci zwróciæ wp³acone przez ciebie pieni¹dze – 

 



równie¿ te, które uiœci³eœ tytu³em pokrycia kosztów dostawy towaru.
Jeœli po odst¹pieniu od umowy bez podania przyczyny zwracasz zakupiony przedmiot – musisz 
pokryæ koszty zwi¹zane z jego zwrotem.
Uwaga ! Odst¹pienie od umowy, niestety, nie zawsze bêdzie mo¿liwe. Je¿eli strony nie umówi³y siê 
inaczej, prawo odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ nie przys³uguje konsumentowi               
w wypadkach:
- œwiadczenia us³ug rozpoczêtego, za zgod¹ konsumenta, przed up³ywem terminu, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  (termin do z³o¿enia oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy);
- dotycz¹cych nagrañ audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych noœnikach 
danych po usuniêciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotycz¹cych œwiadczeñ, za które cena lub wynagrodzenie zale¿y wy³¹cznie od ruchu cen 
na rynku finansowym;
- œwiadczeñ o w³aœciwoœciach okreœlonych przez konsumenta w z³o¿onym przez niego 
zamówieniu lub œciœle zwi¹zanych z jego osob¹;
- œwiadczeñ, które z uwagi na ich charakter nie mog¹ zostaæ zwrócone lub których przedmiot 
ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
- us³ug w zakresie gier hazardowych.
Ponadto przepisów o umowach zawieranych na odleg³oœæ nie stosuje siê do umów:
- z wykorzystaniem automatów sprzedaj¹cych;
- z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu;
- rent;
- zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów 
telefonicznych;
- dotycz¹cych nieruchomoœci, z wyj¹tkiem najmu;
- sprzeda¿y z licytacji.
Przepisu art. 7 ustawy nie stosuje siê tak¿e do:
- sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcê do mieszkania 
lub miejsca pracy konsumenta; 
- œwiadczenia, w œciœle oznaczonym okresie, us³ug w zakresie zakwaterowania, transportu, 
rozrywek, gastronomii.

UWAGA !
Jeœli zakupisz przedmiot na aukcji internetowej, masz prawo do odst¹pienia od umowy, jeœli 
drug¹ stron¹ umowy by³ przedsiêbiorca, a cena nie by³a licytowana. Nie jest to wówczas „sprzeda¿ 
z licytacji”, wiêc prawo do odst¹pienia od umowy nadal ci przys³uguje. Pamiêtaj jednak, ¿e jeœli 
zakupu dokonujesz od osoby nie bêd¹cej przedsiêbiorc¹ – nie mo¿esz korzystaæ z praw 
konsumenta, wiêc ustawowe prawo do odst¹pienia od umowy bez podania przyczyn w ogóle ci 
nie przys³uguje.
W sklepach stacjonarnych konsumentom równie¿ nie przys³uguje ustawowe prawo do 
odst¹pienia od umowy bez podania przyczyny. Niektóre sklepy stacjonarne daj¹ klientom tak¹ 
mo¿liwoœæ, jednak nie wynika to z ustawy. Jeœli wiêc sklep decyduje siê na takie udogodnienie dla 
klientów,  mo¿e nak³adaæ dodatkowe warunki, od których uzale¿nia prawo do odst¹pienia; mo¿e 
w szczególnoœci wymagaæ aby przedmiot nie by³ u¿ywany a metka nie by³a zerwana.

Warto wiedzieæ
13 czerwca 2014 r. ma wejœæ w ¿ycie ustawa o prawach konsumenta, która przewiduje m. in., ¿e 
termin, w ci¹gu którego konsument zawieraj¹cy umowê na odleg³oœæ bêdzie móg³ odst¹piæ od 
umowy bez podania przyczyny wynosiæ bêdzie 14 dni.

 



Poni¿ej wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy bez podawania przyczyn. Oœwiadczenie 
najlepiej wys³aæ listem poleconym, zachowuj¹c jego kopiê wraz z dowodem nadania listu.

Bochnia, dnia 20 maja 2014 r.

XY Sp. z o.o.
 ul. Czarnowiejska 140

30-049 Kraków
Jan Kowalski, ul. Kazimierza Wielkiego 99
32-700 Bochnia

Dotyczy: odst¹pienia od umowy.

W zwi¹zku z zakupieniem w Pañstwa sklepie internetowym kurtki skórzanej,  dokonanym dnia 13 
maja 2014 r. , nr transakcji ……. (przedmiot zakupu dostarczono mi dnia 16 maja 2014 r.), 
oœwiadczam, ¿e dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt 
niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)odstêpujê od umowy.
Zakupiony przedmiot zostanie Pañstwu zwrócony niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od 
daty odst¹pienia od umowy. W takim samym terminie - zgodnie z przepisami cytowanej przeze 
mnie ustawy - oczekujê zwrócenia mi ca³oœci uiszczonej przeze mnie kwoty. Kwotê tê proszê 
zwróciæ przekazem pocztowym na mój adres zamieszkania lub przelewem na konto bankowe nr 
………

…………………………….
Jan Kowalski

Otrzymuj¹:
1)Adresat
2)a/a

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 
ul. Wyspiañskiego 25 tel./fax: 14/635 11 17    
www.bochnia.kolping.pl   e-mail: bochnia@kolping.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w 
Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 
pokój nr 219, godziny urzêdowania: poniedzia³ek od 8:00 do 16:00, 
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  pi¹tek dzieñ wewnêtrzny, 
tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 
Plac Powstañców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,  www.uokik.gov.pl

Przydatne adresy:Przydatne adresy:

 

Organizator:                    Partnerzy:

                                                                                                                                
Biuro projektu
„Konsument-Obywatel-Sieæ”

ul. Wyspiañskiego 25, 
32-700 Bochnia

PROJEKT WSPÓÙFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÆ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓÙPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZÙONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

tel./fax: 14/635 11 17
Forum z chatem: 
bochnia@kolping.pl
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