
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm)

Tytuł III.
 OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Art. 384.  § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne

warunki umów, wzory umów, regulaminy wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone

przy zawarciu umowy.

§  2.  W  razie  gdy  posługiwanie  się  wzorcem  jest  w  stosunkach  danego  rodzaju

zwyczajowo przyjęte,  wiąże  on  także  wtedy,  gdy druga  strona  mogła  się  z  łatwością

dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów,

z  wyjątkiem  umów  powszechnie  zawieranych  w  drobnych,  bieżących  sprawach  życia

codziennego.

§ 3. Za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu

bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

Art. 3841. Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym

wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie

wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane

umową.

§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały.

Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Art.  3851.  §  1.  Postanowienia  umowy  zawieranej  z  konsumentem  nie  uzgodnione

indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z

dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Nie  dotyczy  to  postanowień  określających  główne  świadczenia  stron,  w  tym  cenę  lub

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§ 2.  Jeżeli  postanowienie umowy zgodnie z  §  1  nie  wiąże konsumenta,  strony są

związane umową w pozostałym zakresie.

§  3.  Nie  uzgodnione  indywidualnie  są  te  postanowienia  umowy,  na  których  treść

konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień

umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na

tym, kto się na to powołuje.



Art. 3852. Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się

według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia

oraz  uwzględniając umowy pozostające  w związku z  umową obejmującą postanowienie

będące przedmiotem oceny.

Art.  3853. W  razie  wątpliwości  uważa  się,  że  niedozwolonymi  postanowieniami

umownymi są te, które w szczególności:

1)wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,

2)wyłączają   lub   istotnie   ograniczają   odpowiedzialność   względem   konsumenta   za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

3)wyłączają    lub    istotnie    ograniczają    potrącenie    wierzytelności    konsumenta    z

wierzytelnością drugiej strony,

4)przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed

zawarciem umowy,

5)zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków

wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

1)uzależniają  zawarcie   umowy   od  przyrzeczenia  przez   konsumenta   zawierania   w

przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

2)uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej

bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

3)uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta

konsumenta,

4)przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji

umowy,

10)uprawniają kontrahenta konsumenta  do jednostronnej  zmiany umowy bez ważnej

przyczyny wskazanej w tej umowie,

11)przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do  stwierdzania zgodności

świadczenia z umową,

12)wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej  zapłaty za świadczenie nie

spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej

wykonania,

13)przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej

niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od

umowy,

14)pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od



niej lub jej wypowiedzenia,

15)zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na

czas   nieoznaczony,   bez   wskazania   ważnych   przyczyn   i   stosownego   terminu

wypowiedzenia,

16)nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek

rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

17)nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy,

obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

18)stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla

którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

19)przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany,

bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

20)przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny

lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia

od umowy,

10)uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez

osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy

których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od

spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

11)przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

12)wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu

polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają

rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Tytuł VI.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ

PRODUKT NIEBEZPIECZNY

Art. 4491.  § l. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent)

produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną

rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.

§  3.  Niebezpieczny jest  produkt  nie  zapewniający  bezpieczeństwa,  jakiego  można

oczekiwać,  uwzględniając normalne użycie produktu.  O tym, czy produkt jest  bezpieczny,

decydują  okoliczności  z  chwili  wprowadzenia  go  do  obrotu,  a  zwłaszcza  sposób



zaprezentowania  go  na  rynku  oraz  podane  konsumentowi  informacje  o  właściwościach

produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że

później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Art.  4492.  Producent  odpowiada  za  szkodę  na  mieniu  tylko  wówczas,  gdy rzecz

zniszczona lub uszkodzona należy do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego użytku i

w taki przede wszystkim sposób korzystał z niej poszkodowany.

Art.  4493.  §  1.  Producent  nie  odpowiada  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt

niebezpieczny, jeżeli produktu nie wprowadził do obrotu albo gdy wprowadzenie produktu do

obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej.

§ 2. Producent nie odpowiada również wtedy, gdy właściwości niebezpieczne produktu

ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyny tkwiącej

poprzednio w produkcie. Nie odpowiada on także wtedy, gdy nie można było przewidzieć

niebezpiecznych  właściwości  produktu,  uwzględniając  stan  nauki  i  techniki  w  chwili

wprowadzenia  produktu  do  obrotu,  albo  gdy właściwości  te  wynikały z  zastosowania

przepisów prawa.

Art. 4494. Domniemywa się, że produkt niebezpieczny, który spowodował szkodę, został

wytworzony i wprowadzony do obrotu w zakresie działalności gospodarczej producenta.

Art. 4495. § 1. Wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu odpowiada

tak jak producent, chyba że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja produktu

lub wskazówki producenta.

§ 2. Kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego

oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta, odpowiada jak producent. Tak samo

odpowiada ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w

zakresie swojej działalności gospodarczej (importer).

§  3.  Producent  oraz  osoby wymienione w  paragrafach  poprzedzających odpowiadają

solidarnie.

§ 4. Jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem lub osobą określoną w § 2, odpowiada ten,

kto w zakresie swojej działalności gospodarczej zbył produkt niebezpieczny, chyba że w

ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę i adres

producenta lub osoby określonej w § 2 zdanie pierwsze, a w wypadku towaru importowanego

- osobę i adres importera.

§ 5. Jeżeli zbywca produktu nie może wskazać producenta ani osób określonych w § 4,

zwalnia go od odpowiedzialności wskazanie osoby, od której sam nabył produkt.



Art.  4496.  Jeżeli za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiada także

osoba  trzecia,  odpowiedzialność  tej  osoby  i  osób  wymienionych  w  artykułach

poprzedzających jest solidarna. Przepisy art. 441 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 4497.  § 1. Odszkodowanie za szkodę na mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego

produktu ani korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem.

§ 2. Odszkodowanie na podstawie art. 4491 nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie

przekracza kwoty będącej równowartością 500 EURO.

Art. 4498.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny

ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o

szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie

przedawnia się z upływem lat dziesięciu od wprowadzenia produktu do obrotu.

Art. 4499. Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie

można wyłączyć ani ograniczyć.

Art.  44910.  Przepisy  o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt

niebezpieczny nie wyłączają odpowiedzialności za szkody na zasadach ogólnych, za szkody

wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Art.  44911.  Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności

określonej w przepisach niniejszego tytułu, także w razie dokonania wyboru prawa obcego.


