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Recenzja

Robert Stefanicki, Ochrona konsumenta w �wietle ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej,

Kraków 2006, s. 444
O tym, ¿e wszyscy jeste�my konsumentami, wiemy bardzo dobrze,

ci¹gle siê o tym przekonujemy w rozmaitych sytuacjach ¿yciowych,
gospodarczych, prawnych. Gorzej jest, gdy nasze prawa konsumenckie
zostaj¹ zagro¿one lub nawet naruszone w wyniku niewykonywania lub
nienale¿ytego wykonania umowy sprzeda¿y. Wtedy do�æ czêsto zaczy-
namy szukaæ instrumentów prawnych, za pomoc¹ których mo¿emy siê
broniæ lub przeciwstawiæ siê �bezwzglêdnemu� sprzedawcy. Nie jest to
wcale takie proste, gdy¿ wymaga dobrej znajomo�ci prawa konsumenc-
kiego i to ju¿ nie tylko tego krajowego, ale i europejskiego (gdy¿ stali�my
siê �konsumentami europejskimi�), którego dotycz¹ przepisy Unii Euro-
pejskiej ujête w odrêbne regulacje prawne.

Opracowanie R. Stefanickiego ma charakter monografii, której celem
w g³ównej mierze jest przedstawienie instytucji szczególnej odpowiedzial-
no�ci profesjonalnego kontrahenta za zgodno�æ z umow¹ przedmiotu
sprzeda¿y. Nie jest to ³atwa problematyka prawna, której �ród³em jest
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego transponuj¹ca dyrektywê
1999/44 z dnia 25 maja 1999 r. o niektórych aspektach sprzeda¿y to-
warów konsumpcyjnych i zwi¹zanych z ni¹ gwarancji.
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Ksi¹¿ka ma klasyczny model opracowania naukowego, sk³ada siê
z sze�ciu rozdzia³ów merytorycznych, poprzedzona jest wykazem skró-
tów, wprowadzeniem oraz posiada zakoñczenie, bibliografiê i wykaz wy-
branych �róde³ prawa. Nie wiêc dziwnego, ¿e trzeba byæ odpowiednio
do jej lektury przygotowanym, by wg³êbiæ siê w problematykê konsu-
menck¹.

We wprowadzeniu przedstawiony jest cel opracowania, który wyra¿a
intencjê Autora tej monografii. Jest nim krytyczna ocena sposobu trans-
pozycji dyrektywy do krajowego porz¹dku i jego konsekwencji dla prak-
tyki stosowania nowych przepisów, zw³aszcza kszta³towania na ich
podstawie okre�lonych standardów ochrony konsumenta. Inaczej mó-
wi¹c Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy nowa regulacja prawna
stanowi skuteczny instrument chroni¹cy s³abszego, z natury rzeczy,
konsumenta wobec �zaborczego� sprzedawcy, czy te¿ raczej preferuje
tego ostatniego w razie konfliktu z kontrahentem. Interesuje siê te¿ wy-
korzystaniem tej regulacji przez s¹dy w sytuacji procesowej, dostrzegaj¹c
dodatkowe k³opoty jurydyczne wynikaj¹ce z niejasnych sformu³owañ
i pojêæ normatywnych. Trzeba przyznaæ, ¿e Autor lojalnie ostrzega czy-
telnika, z jak¹ zawi³¹ materi¹ zetknie siê w tym opracowaniu, jak trudno
bêdzie oderwaæ siê od pewnych przyzwyczajeñ prawnych, by zrozumieæ,
w jakim kierunku pod¹¿a Jego my�l i konstrukcja prawna. Tym niemniej
zerwanie z pewn¹ tradycj¹ kodeksow¹ w odniesieniu do sprzeda¿y,
a zw³aszcza jej rêkojmi, wydaje siê konieczne, by poznaæ europejsk¹ stra-
tegiê ochrony konsumenta, której g³ówna idea opiera siê na przejrzystej
i u¿ytecznej informacji, niezbêdnej do dzia³ania na rynku konsumenckim.
Trzeba wyra�nie zwróciæ uwagê na to, ¿e Autor eksponuje zasadê ochrony
przez informacjê, która odnosi siê zarówno do gwarancji ustawowej, jak
i do gwarancji komercyjnej. Od niej bowiem zale¿y, w jaki sposób
konsument skorzysta z uprawnieñ, które mu przys³uguj¹ na mocy ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. By jednak tak siê
sta³o, Autor zaznacza, ¿e nowej regulacji towarzyszyæ powinna zorga-
nizowana przez w³adzê publiczn¹ akcja informacyjno-edukacyjna, po-
strzegana jako efekt w³a�ciwej implementacji aktów unijnych. Tu jednak
nasuwa siê w¹tpliwo�æ, za pomoc¹ jakich �rodków mia³yby to uczyniæ
ogniwa w³adzy publicznej, jaki by³by tego koszt i op³acalno�æ, a wreszcie,
kto mia³by siê tym zaj¹æ. Tu Autor nie podaje ¿adnej odpowiedzi.
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Wydaje siê jednak, ¿e w tym wypadku bez pomocy pañstwa siê nie
obejdzie, chyba ¿e ciê¿ar edukacji prawnej w tym zakresie podejm¹
organizacje pozarz¹dowe i konsumenckie dzia³aj¹ce w interesie konsu-
mentów.

Rozdzia³ I opracowania po�wiêcony jest zagadnieniom ogólnym,
w ramach których Autor zwraca uwagê na ochronê konsumenta jako
jeden z g³ównych, autonomicznych celów Unii Europejskiej, zatrzymuje
siê nad pojêciem konsumenta, przypominaj¹c i zestawiaj¹c jego definicje,
jakie spotyka siê w doktrynie, literaturze fachowej i regulacjach praw-
nych. Odwo³uje siê przy tym do �konstytucjonalizacji� zagadnienia ochro-
ny konsumenta, jaka jest zapisana w art. 76 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. R. Stefanicki zatrzymuje siê nieco d³u¿ej nad omówieniem
dyrektywy 1999/44 o niektórych aspektach sprzeda¿y towarów kon-
sumpcyjnych i zwi¹zanych z ni¹ gwarancji, by przej�æ do ustawy o szcze-
gólnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. Rolê swoistego podsumo-
wania tej czê�ci pe³ni¹ Jego uwagi o sposobie implementacji dyrektywy
1999/44, w ramach których przytoczona jest ciekawa refleksja prof.
E. £êtowskiej, ¿e ustawa ta mo¿e zrewolucjonizowaæ i unowocze�niæ
obrót cywilnoprawny w daleko szerszym zakresie ni¿ przedmiotowy
i podmiotowy zakres samego tekstu normatywnego. Problem jednak
w tym, �kto mo¿e podpaliæ lont przy tej beczce dynamitu�. Jednym ze
skutków tej regulacji (art. 1 ust. 4) jest wy³¹czenie przepisów kodeksu
cywilnego o rêkojmi i gwarancji jako�ci, co tak¿e podkre�la jej oryginal-
no�æ i zdecydowane odej�cie w tym zakresie (jako lex specialis) od do-
tychczasowych standardów normatywnych. Pod³o¿em do takich rozwi¹-
zañ jurydycznych jest prawo europejskie rozumiane i postrzegane jako
autonomiczny porz¹dek prawny, którego znaczenie i rolê Autor omawia
w koñcowej czê�ci tego rozdzia³u.

W rozdziale drugim opracowania g³ówny w¹tek rozwa¿añ odnosi siê
do wymogów informacyjnych ci¹¿¹cych na sprzedawcy-profesjonali-
�cie. Nale¿y do nich np. informacyjne oznaczenie towarów czy te¿ ozna-
czenie towaru cen¹, do czego ustawodawca europejski przywi¹zuje du¿e
znaczenie. Na mocy art. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej sprzedawca dokonuj¹cy sprzeda¿y w Rzeczpospolitej
Polskiej jest zobowi¹zany udzieliæ kupuj¹cemu jasnych, zrozumia³ych
i niewprowadzaj¹cych w b³¹d informacji wystarczaj¹cych do w³a�ciwego
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i pe³nego korzystania ze sprzedawanego towaru konsumpcyjnego. W szcze-
gólno�ci nale¿y podaæ nazwê towaru, okre�lenie producenta lub impor-
tera, znak zgodno�ci wymagany przez odrêbne przepisy, informacjê
o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownie do
rodzaju towaru okre�lenie jego energoch³onno�ci, a tak¿e inne dane
wskazane w odrêbnych przepisach.

Powo³any art. 3 ustawy jest przedmiotem analizy jurydycznej Autora,
który, powo³uj¹c siê na doktrynê i orzecznictwo, ciekawie komentuje jego
znaczenie prawne i gospodarcze.

Obowi¹zki informacyjne dotycz¹ce oznaczeñ towarów konsumpcyj-
nych by³yby trudne do wyegzekwowania, gdyby nie by³o mo¿liwo�ci ich
sprawdzenia przez konsumenta. Taka powinno�æ ci¹¿y na sprzedawcy,
który jest zobowi¹zany do zapewnienia odpowiednich warunków tech-
niczno-organizacyjnych, w jakich to sprawdzenie powinno siê odbywaæ.
Zwraca na to uwagê Autor, powo³uj¹c siê przy tym na opiniê, ¿e jest to
rozwi¹zanie odpowiadaj¹ce �nowoczesnej my�li strategicznej ochrony
konsumenta�. Do konsumenta bowiem nale¿y umiejêtne skorzystanie
z informacji, zapewnienie mu mo¿liwo�ci wybrania okre�lonego towaru
a wreszcie zapoznanie siê z jego funkcjonowaniem, czyli swego rodzaju
�przetestowanie� konkretnego produktu konsumpcyjnego. Pozosta³e kwe-
stie, jakie znajduj¹ siê w tej czê�ci pracy to: granice obowi¹zku sprze-
dawcy w przedmiocie wyja�nienia postanowieñ umownych wyznaczone
w art. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej,
niekompletno�æ rzeczy, informacje w jêzyku polskim, w tym wyj¹tki od
zasady i zwi¹zane z tym kontrowersje, opakowanie towaru, dostarczenie
towaru w ilo�ci nieodpowiadaj¹cej umowie, kwestie sporne na tle wydania
towaru innego ni¿ umówiony, oferta i wzorzec konsumenta. Model taki
zosta³ wypracowany w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawie-
dliwo�ci. Wsparty dorobkiem nauki zak³ada on, ¿e za wzorcowego trzeba
uznaæ takiego konsumenta, który jest doinformowany, wyedukowany,
�wiadomy, potrafi korzystaæ z odpowiednich jako�ciowo �wiadczeñ in-
formacyjnych. Jest zatem �wprzêgniêty w mechanizm kszta³towania
odpowiednich postaw czynnych uczestników rynku�, co powoduje, ¿e
stanowi swego rodzaju �idea³� konsumenta w obrocie prawnym i gospo-
darczym.
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Jak widaæ, poruszonych tematów i zagadnieñ jest wiele i nie zawsze
�ci�le siê wi¹¿¹ z tytu³em tego rozdzia³u, choæ z drugiej strony trzeba
przyznaæ, ¿e bez w¹tpienia wzbogacaj¹ one nasz¹ wiedzê odnosz¹c¹ siê
do relacji miêdzy sprzedawc¹ a kupuj¹cym, jakie mo¿na dostrzec na tle
omawianej regulacji, a tak¿e aktów Unii Europejskiej. Interesuj¹cym
pod³o¿em dla prowadzonych rozwa¿añ s¹ pogl¹dy i opinie doktryny prawa
polskiego i literatury zagranicznej.

Rozdzia³ trzeci opracowania koncentruje siê na problematyce zgod-
no�ci z umow¹ sprzeda¿y konsumenckiej. Opiera siê ona na art. 4 ust.
2 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej, który
stanowi, ¿e w przypadku indywidualnego uzgadniania w³a�ciwo�ci towa-
ru konsumpcyjnego domniemywa siê, ¿e jest on zgodny z umow¹, je¿eli
odpowiada podanemu przez sprzedawcê opisowi lub ma cechy okazanej
kupuj¹cemu próbki albo wzoru, a tak¿e gdy nadaje siê do celu okre�lonego
przez kupuj¹cego przy zawarciu umowy, chyba ¿e sprzedawca zg³osi³
zastrze¿enia co do takiego przeznaczenia towaru. W ust. 3 tego¿ przepisu
znajduj¹ siê przypadki wzruszalne domniemaniem obiektywnie ujêtej
zgodno�ci z umow¹. One te¿ s¹ przedmiotem zarówno ogólnej, jak i szcze-
gó³owej analizy Autora. Odnosz¹ siê do zgodno�ci z próbk¹, opisem,
wzorem, przydatno�ci towaru do celu okre�lonego przez kupuj¹cego przy
zawarciu umowy, domniemania przydatno�ci towaru do zwyk³ego u¿yt-
ku. Wa¿ne i istotne rozwa¿ania prowadzi R. Stefanicki w zakresie do-
mniemania zgodno�ci w³a�ciwo�ci towaru z zapewnieniem publicznym,
przypomina jednocze�nie o ewolucji koncepcji �zapewnienia publiczne-
go�, przywo³uje zdanie prof. S. So³tysiñskiego, który po raz pierwszy
w doktrynie sformu³owa³ tê koncepcjê teoretycznoprawn¹. Szczegó³owo
analizuje �ród³a publicznych zapewnieñ (pojêcie reklamy), by przej�æ do
omówienia zapewnienia publicznego jako o�wiadczenia woli. To pozwala
zaj¹æ siê podmiotami zawi¹zanymi z publicznym o�wiadczeniem a bez-
po�redni¹ odpowiedzialno�ci¹ sprzedawcy, co wyra�nie identyfikuje kr¹g
podmiotowy, z którym wi¹¿e siê re¿im odpowiedzialno�ci cywilnopraw-
nej.

Szczególnie du¿o uwagi po�wiêca Autor kwestii wprowadzenia w b³¹d,
jako podstawowego przedmiotowego kryterium kwalifikacji o�wiadcze-
nia publicznego prawnie relewantnego na tle art. 4 ust. 3 omawianej
ustawy. Ilustruje swoje rozwa¿ania pojêciem reklamy wprowadzaj¹cej
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w b³¹d, dzia³aniami wprowadzaj¹cymi w b³¹d, zaniechaniami wprowadza-
j¹cymi w b³¹d, a tak¿e zakazem wprowadzania w b³¹d w odniesieniu do
reklamy powi¹zanej z konkurencj¹, by na koniec tej czê�ci ksi¹¿ki pod-
kre�liæ donios³o�æ wprowadzenia w b³¹d i jego konsekwencje prawne
i gospodarcze. Pewnym uzupe³nieniem prowadzonych rozwa¿añ jest te¿
zwrócenie uwagi na monta¿ i uruchomienie rzeczy jako kryterium zgod-
no�ci towaru z umow¹ sprzeda¿y konsumenckiej, co pozwala Autorowi
przej�æ do ogólnej konkluzji (s. 224).

Rozdzia³ czwarty pracy dotyczy uprawnieñ kupuj¹cego. To interesu-
j¹ca czê�æ ksi¹¿ki, gdy¿ odpowiada na pytanie, jakie mamy prawne
mo¿liwo�ci dochodzenia swoich praw konsumenckich. Nie zawsze bowiem
jest podstawa do tego, by wobec sprzedawcy formu³owaæ jakie� rosz-
czenia lub zastrze¿enia. Oznacza to, ¿e trzeba siê te¿ liczyæ z okolicz-
no�ciami zwolnienia sprzedawcy z odpowiedzialno�ci, a taka sytuacja
mo¿e mieæ miejsce wtedy, gdy sprzedawca wyka¿e, ¿e nie jest zwi¹zany
zapewnieniami okre�lonymi w art. 4 ustawy o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej. Jedn¹ z takich przes³anek jest wiedza kupu-
j¹cego, która mo¿e byæ podstaw¹ do wy³¹czenia odpowiedzialno�ci
sprzedawcy. Istotne s¹ te¿ akty staranno�ci kupuj¹cego (np. zawiado-
mienie w rozs¹dnym terminie), które równie skutecznie wp³ywaj¹ na
z³agodzenie lub wy³¹czenie odpowiedzialno�ci sprzedawcy. Gdy nie za-
chodz¹ okoliczno�ci zwolnienia z odpowiedzialno�ci, sprzedawca odpo-
wiada za niezgodno�æ towaru z umow¹, decyduje tu moment wydania
rzeczy kupuj¹cemu. Szczegó³owo opisuje to R. Stefanicki (s. 240-283),
powo³uj¹c siê na doktrynê, regulacje krajowe i zagraniczne oraz judyka-
turê. Uzupe³nieniem tego rozdzia³u jest omówienie zasady nieodp³atnego
doprowadzenia towaru do stanu zgodno�ci z umow¹, które jako upraw-
nienie przys³uguje kupuj¹cemu, a tak¿e skutki milczenia sprzedawcy, które
nale¿y traktowaæ za uznanie ¿¹dañ kupuj¹cego.

Uprawnienia kupuj¹cego z tytu³u niezgodno�ci towaru z umow¹ �
w ocenie Autora � stanowi¹ okre�lony normatywnie zakres i warunki
dochodzenia przys³uguj¹ce s³abszej stronie kontraktu okre�lonych praw
konsumenckich. Niekiedy s¹ one dla niego zbyt krêpuj¹ce, co stanowi
ich mankament, choæ o ostatecznym kszta³cie i warunkach dochodzenia
uprawnieñ przes¹dzi w g³ównej mierze orzecznictwo, jak konstatuje
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R. Stafanicki. Nie jest to jednak, moim zdaniem, zbyt pocieszaj¹ca pro-
gnoza dla przeciêtnego konsumenta.

Rozdzia³ pi¹ty zajmuje siê gwarancj¹. Jest ona przedmiotem wnikli-
wych analiz jurydycznych i doktrynalnych. Pozwala spojrzeæ na gwa-
rancjê jako umowê, co wynika z elastyczno�ci wiêkszo�ci norm odno-
sz¹cych siê do niej. Pojêcie gwarancji, jej charakter prawny, cechy,
nieodp³atny charakter, a tak¿e znaczenie dokumentu gwarancyjnego oraz
inne �w³a�ciwo�ci� prawne i faktyczne s¹ ciekawie przedstawione w tej
czê�ci ksi¹¿ki. Na uwagê zas³uguj¹ przytoczone orzeczenia s¹dowe, wsparte
pogl¹dami przedstawicieli doktryny prawa, oraz szerokie t³o normatywne
bazuj¹ce w du¿ym stopniu na przepisach kodeksu cywilnego. Jednocze-
�nie Autor nie zapomina o europejskich instrumentach ochrony konsu-
menta w powi¹zaniu z ustaw¹ o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej. Omawiany rozdzia³ zamyka podsumowanie (s. 348) do-
tycz¹ce nowej regulacji instytucji gwarancji handlowej, zajmuje tak¿e
stanowisko co do o�wiadczeñ gwarancyjnych zawartych w reklamie. Jak
stwierdza Autor � wzmacniaj¹ one pozycjê prawn¹ konsumenta, s³u¿¹
jego nobilitacji, ochronie koniecznego w obrocie zaufania. Dostrzega tak¿e
s³abe strony nadania o�wiadczeniu gwarancyjnemu wyra�nej relewanto-
�ci prawnej: taka gwarancja, w opinii Autora, nie spe³nia wymogów
formalnych, nie jest te¿ transparentna, co podwa¿a skuteczno�æ przy-
jêtego rozwi¹zania jurydycznego w porównaniu do art. 579 k.c.

Rozdzia³ szósty ma charakter uzupe³niaj¹cy, wyra�nie bowiem wska-
zuje na rozleg³o�æ problematyki konsumenckiej, a tak¿e na ambicje Autora,
który chcia³by omówiæ wiele dodatkowych kwestii powi¹zanych z g³ów-
nym obszarem ksi¹¿ki. St¹d te¿ znajduj¹ siê tu m.in. skutki rzeczowe
odst¹pienia od umowy sprzeda¿y, regulacje chroni¹ce konsumenta na
gruncie kolizyjnoprawnym, granice umownej modyfikacji uprawnieñ
konsumenckich, przej�cie uprawnieñ na kolejnych nabywców towaru,
zbieg roszczeñ z ró¿nych podstaw, regres, bezpo�rednia odpowiedzial-
no�æ producenta (w dyrektywie).

Ksi¹¿ê zamyka podsumowanie (s. 395 i nast.), w którym Autor stwier-
dza, ¿e wybór tematu nie jest kwesti¹ mody na problematykê konsu-
menck¹, lecz wyrazem pasji badawczej. Nie jest to pusta deklaracja. To
prawda, ¿e dr R. Stefanicki zajmuje siê tymi sprawami od do�æ dawna.
Jego publikacje odnosz¹ce siê do kwestii reklamy (porównawczej) znane



202

Recenzja

s¹ w doktrynie prawa i literaturze naukowej. Poszukuje zawsze intere-
suj¹cych tematów i trafia celnie w to, co interesuje teoriê prawa cywil-
nego, publicystykê prawn¹, ludzi nauki i praktyków. Koronnym tego
dowodem jest prezentowana ksi¹¿ka. Warto zaznaczyæ jednak, ¿e nie jest
to literatura ³atwa, jest ona adresowana do ambitnego czytelnika, który
szuka odpowiedzi na w¹tpliwo�ci, jakie rodzi ustawa o szczególnych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej. Je¿eli ju¿ podejmie siê takiego trudu,
to bez w¹tpienia nie zawiedzie siê, wprost przeciwnie, doceni wysi³ek
intelektualny Autora, spotka siê z pogl¹dami doktryny, zapozna siê z szerokim
t³em normatywnym tej specyficznej regulacji krajowej �ci�le powi¹zanej
z aktami Unii Europejskich.

Jerzy Jacyszyn


