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Prawna ochrona przedsiębiorcy nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej 
 

7 grudnia 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 

[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Prawna ochrona przedsiębiorcy nabywającego towary oraz usługi na 
obszarze Unii Europejskiej 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: W dniu dzisiejszym naszymi Ekspertami będą, Pani JUSTYNA 
KORYCKA, Adwokat, Partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy oraz Pani MAGDALENA TYRAKOWSKA, 
Adwokat, Manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Pani Justyna posiada 8–letnią praktykę zawodową obejmującą 
stałą obsługę podmiotów prawnych z kapitałem zagranicznym. Jest specjalistą w zakresie prawa 
podatkowego oraz pomocy publicznej. W ramach praktyki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy kierowała 
zespołami wprowadzającymi do stref ekonomicznych podmioty zagraniczne, w tym duże inwestycje. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Uczestniczyła także w licznych projektach restrukturyzacyjnych 
oraz DD (Due Diligence, czyli przeglądzie prawnym będącym analizą przedsiębiorstwa pod kątem 
prawnym, podatkowym itd. dokonywaną w ramach przejęć/fuzji). Ponadto zajmuje się sprawami z 
zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy. Publikuje m.in. w Dzienniku Gazeta 
Prawna 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Natomiast Pani Magdalena jest doktorantką w Zakładzie Prawa 
Gospodarczego i Handlowego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystką programu Socrates 
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Erasmus na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy). Z Kancelarią Olesiński & Wspólnicy współpracuje od 2008 
r. Aktualnie koordynuje prace zespołu zajmującego się stałą obsługą przedsiębiorców – liderów branży 
motoryzacyjnej, tekstylnej, spożywczej. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Doradza Klientom w strategicznych projektach dotyczących 
pomocy publicznej, w tym programów operacyjnych oraz specjalnych stref ekonomicznych. 
Uczestniczyła także w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz DD. Na bieżąco udziela porad 
prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa handlowego oraz cywilnego. Reprezentuje Klientów 
w postępowaniu przed sądem oraz organami administracji publicznej. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:03: Autorka specjalistycznych publikacji m.in. w Przeglądzie Prawa 
Handlowego oraz Przeglądzie Prawa i Administracji. 
 
[Główny]: george wszedł o godz. 10:03 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:03: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu pozwolę 
sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panie Ekspert o informację na jakich zasadach przedsiębiorca może 
zwrócić wadliwy towar zakupiony na terenie Polski lub zakupiony na terenie UE. Czy zasady dotyczące 
zwrotu są tożsame w tych dwóch przypadkach? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:04: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:04: Podstawowe znaczenie dla ustalenia uprawnień przysługujących 
kupującemu ma rozstrzygnięcia prawa mającego zastosowanie do danej transakcji. W transakcjach 
między przedsiębiorcami z siedzibą w różnych Państwach Członkowskich kluczowe znaczenie dla 
ustalenia właściwego prawa ma tzw. Rozporządzenie Rzym I. Przede wszystkim daje ono pierwszeństwo 
prawu wybranemu zgodnie przez Strony, w dalszej kolejności decyduje miejsce zwykłego pobytu 
sprzedającego. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:05: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:05: Zasadniczo jeżeli polski przedsiębiorca zakupi towar na terenie Polski 
to zawarta przez niego umowa sprzedaży może podlegać reżimowi polskiego Kodeksu Cywilnego lub 
Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Polski Kodeks Cywilny znajdzie 
zastosowanie wtedy, gdy obie strony umowy będą miały siedzibę w Polsce  
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:06: Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów 
znajdzie zastosowanie wtedy, gdy stroną umowy będzie przedsiębiorca mający siedzibę na terenie 
innego niż Polska Państwa Członkowskiego UE – z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, 
Portugalii i Malty. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:06: Jeśli natomiast stronami umowy będą polski przedsiębiorca oraz 
przedsiębiorca mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie/Irlandii/Portugalii/Malcie to wybór prawa 
właściwego nastąpi na podstawie prawa unijnego – tzw. Rozporządzenia Rzym I. Prawem właściwym 
będzie wtedy prawo miejsca zwykłego pobytu sprzedawcy. 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:08: Warto zwrócić uwagę na to, że co do zasady strony mogą 
wyłączyć zastosowanie każdego z ww. aktów prawnych i ustalić w umowie reżim prawny, któremu 
wykonanie umowy będzie podlegało. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:08: Przechodząc do zasad zwrotu towarów: 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:08: Polski Kodeks Cywilny uprawnia kupującego do dochodzenia roszczeń 
z tytułu wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi rzeczy 
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sprzedanej. Przepisy o rękojmi przewidują m.in. wymianę rzeczy, żądanie usunięcia wady, żądanie 
obniżenia ceny jak również możliwość odstąpienia od umowy skutkującą wzajemnym zwrotem towaru 
oraz ceny. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:09: Ponadto jeżeli na sprzedany towar została udzielona gwarancja może 
on skorzystać z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego normujących tę instytucję – tzn. usunięcia 
wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 
 
[Główny]: Bronisław wszedł o godz. 10:09 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:09: Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów 
przewiduje możliwość żądania przez sprzedającego usunięcia braku zgodności towaru z umową poprzez 
naprawienie, dostarczenie towaru zastępczego. Konwencja przewiduje również uprawnienie do 
odstąpienia od umowy, obniżenia ceny oraz żądania odszkodowania. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:09: Rozporządzenie Rzym I należy do grupy tzw. kolizyjnych aktów 
prawnych – wskazuje one prawo którego państwa jest właściwe w danej sytuacji. W powyższym 
przypadku właściwym prawem odnośnie zwrotu towaru będzie prawo państwa, w którym sprzedawca 
ma miejsce zwykłego pobytu. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:10: Z uwagi na niejednolite regulacje rekomendowanym jest każdorazowo 
zastrzeganie w umowie właściwego prawa, co jest standardem np. wśród niemieckich przedsiębiorców. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:10: > 
 
[Katarzyna] 10:10: Ostatnio byłam na targach na Litwie. Korzystałam z hotelu, w którym byłam już 
kilkakrotnie i znałam jego standard oraz ceny. Jednak mój ostatni pobyt był całkowicie inny od 
poprzednich, ponieważ ceny w hotelu w czasie trwania targów zostały podniesione o około 35% . Czy 
takie praktyki są legalne? 
 
[Zbyszko] 10:10: Witam, czy prawo UE dopuszcza traktowanie przedsiębiorcę podobnie jak konsumenta, 
jeśli nabywa towary na użytek swojej działalności? 
 
[Główny]: bb wszedł o godz. 10:11 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:11: Czyli w przypadku gdy strony umowy są np. z Niemiec i z Polski, to 
strony wybierają reżim prawny, który będzie rozstrzygał spory między nimi? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:11: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:12: Mam trzy pytania oczekujące 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:13: Odpowiedź dla Zbyszko: Status konsumenta jest wyłącznie 
wtedy, gdy nabywa się towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:15: wówczas przepisy tzw. Rozporządzenia Rzym I przewidują 
szczególną właściwość prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu pod 
warunkiem 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:15: że sprzedawca wykonuje swoją działalność w tym państwie lub 
w jakikolwiek sposób kieruje swoją działalność do tego państwa, a zawarta umowa wchodzi w zakres tej 
działalności 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:17: Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że jeśli nawet 
przedsiębiorca nabywa towar do użytku osobistego nie ma wówczas zastosowania Konwencja 
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Wiedeńska, co oznacza, że zastosowanie ma prawo kraju siedziby konsumenta pod warunkami 
wskazanym powyżej> 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:17: Odpowiedź dla Moderator 
 
[Główny]: Marta wszedł o godz. 10:17 
 
[Zbyszko] 10:18: Dziękuję za informację. 
 
[Główny]: RMF wszedł o godz. 10:18 
 
[Główny]: Gość wszedł o godz. 10:18 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:19: Strony umowy z Polski i Niemiec mogą poddać umowę określonemu 
prawu, nie jest to jednak obowiązek. 
 
[Główny]: Molek wszedł o godz. 10:19 
 
[Lechu] 10:19: Witam chciałbym zapytać kto pokrywa koszty transportu wadliwych rzeczy do serwisu? 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:20: Wybór prawa aby był skuteczny musi być dokonany wyraźnie - 
jednoznacznie wynikać z umowy. Strony mogą zadecydować aby część umowy podlegała określonemu 
prawu, wybór nie musi dotyczyć całej umowy.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:21: Mam jedno pytanie oczekujące od Katarzyna 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:21: Ostatnio byłam na targach na Litwie. Korzystałam z hotelu, w 
którym byłam już kilka krotnie i znałam jego standard oraz ceny. Jednak mój ostatni pobyt był całkowicie 
inny od poprzednich, ponieważ ceny w hotelu w czasie trwania targów zostały podniesione o około 35% 
. Czy takie praktyki są legalne? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:22: Mamy pytanie oczekujące od Lecha ....chciabym zapytać kto 
pokrywa koszty transportu wadliwych rzeczy do serwisu? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:22: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:23: Odpowiedź dla Lechu: Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, 
kupujący korzystający z gwarancji dostarcza towar do miejsca wskazanego w gwarancji na koszt 
gwaranta (podmiotu zobowiązanego do usunięcia wady).> 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:25: Odpowiedź dla Katarzyna 
 
[Lechu] 10:25: tzn. jeśli towar jest wadliwy to i tak ja musze dostarczyć dany towar? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:27: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:31: Zasadniczo większość regulacji międzynarodowych dotyczy 
zorganizowanych wycieczek, ew. odpowiedzialności hotelu za wniesione rzeczy. W tym wypadku więc 
najprawdopodobniej zastosowanie znajdzie prawo litewskie.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:32: Mamy jedno pytanie oczekujące od Lechu:  tzn. jeśli towar jest 
wadliwy to i tak ja musze dostarczyć dany towar? 
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[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:32: Odpowiedź dla Lechu: Zastrzegając, że dokument gwarancyjny 
nie wprowadza odrębnych zasad, zgodnie z kc Kupujący dostarcza towar do gwaranta, chyba że towar 
jest tego rodzaju, że wymaga naprawy na miejscu> 
 
[Lechu] 10:33: ok, rozumiem, dziękuje. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[minka] 10:35: Dzień dobry, proszę powiedzieć, którą metodę reklamacji najlepiej wybrać przy 
reklamowaniu towaru na podstawie tzw. niezgodności towaru z umową, na podstawie gwarancji. 
 
[Bronisław] 10:35: Czy może mi Pani podpowiedzieć, ponieważ kupiłem samochód transportowy w 
Niemczech, jednak ma on wady. Diler odmawia wymiany samochodu, co mogę zrobić? 
 
[Katarzyna] 10:35: Dziękuję za odpowiedź, ale ta sama sytuacja dotyczy również hoteli w innych krajach, 
w tym również w Polsce 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:35: Odpowiedź dla minka 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:36: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:39: Gwarancja zazwyczaj ograniczona jest do naprawy towaru lub 
wymiany na nowy. Rękojmia daje dodatkowo możliwość odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia 
ceny, z tymże w pierwszej kolejności należy oczekiwać naprawy lub wymiany.> 
 
[Główny]: Maja wszedł o godz. 10:39 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:40: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:41: Odpowiedź dla Bronisław: Ponieważ rozumiemy, że siedziba 
sprzedającego jest w Niemczech zastosowanie znajdą przepisy prawa niemieckiego. Konwencja 
wiedeńska znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy nie została wyłączona w umowie 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:41: Ekspert obecnie odpowiada na pytanie Bronisława: Czy może mi 
Pani podpowiedzieć, ponieważ kupiłem samochód transportowy w Niemczech, jednak ma on wady. 
Diler odmawia wymiany samochodu, co mogę zrobić? 
 
[Główny]: Maja wyszedł o godz. 10:46 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:47: Według Konwencji wiedeńskiej jeżeli otrzymał Pan wyraźne 
oświadczenie od sprzedawcy, że nie wymieni on samochodu wówczas może Pan odstąpić od umowy, 
pod warunkiem, że wcześniej wezwał Pan sprzedawcę do wymiany rzeczy, a ten tego odmówił.> 
 
[Bronisław] 10:49: rozumiem, że oświadczenie ustne też jest wiarygodne? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:49: Mamy pytanie oczekujące od Katarzyny: Dziękuję za odpowiedź, 
ale ta sama sytuacja dotyczy również hoteli w innych krajach, w tym również w Polsce 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:50: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:50: Mamy pytanie oczekujące od Bronisława: rozumiem, że 
oświadczenie ustne też jest wiarygodne? 
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[Główny]: Gość wyszedł o godz. 10:51 
 
[motyl] 10:52: A co oznacza niezgodność towaru z umową? 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 10:53: Odpowiedź dla Bronisław: teoretycznie tak, ale dla celów 
dowodowych lepiej to zrobić na piśmie i wymagać od sprzedawcy również odpowiedzi na piśmie. 
Ponieważ zgodnie z Konwencją zgłoszenia wad powinny być dokonywane niezwłocznie, w naszym 
interesie (jako Kupującego) jest, aby zgłosić wadę na piśmie.> 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:53: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Główny]: Janek wszedł o godz. 10:54 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 10:56: Odpowiedź dla Katarzyny: Jeżeli hotel podwyższył cenę już po 
zawarciu umowy (dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu) to nie powinien zmieniać ceny, która jest 
istotnym elementem umowy.  W pozostałym zakresie hotele mają swobodę ustalania ceny, w praktyce 
dzieje się tak na całym świecie w okresie świątecznym, wydarzeń sportowych itp.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:57: Ekspert obecnie odpowiada na pytanie motyla: A co oznacza 
niezgodność towaru z umową? 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 11:00: Odpowiedź dla motyl: Rozumiemy, że pytanie dotyczy 
sprzedaży między przedsiębiorcami, jeśli tak to zgodnie z kodeksem cywilnym chodzi o wady fizyczne (to 
jest zmniejszające jej wartość lub użyteczność) lub wady prawne (to jest chodzi o sytuacje, gdy rzecz 
okazuje się własnością innej osoby niż sprzedawca, lub ta inna osoba ma jakieś prawa do tej rzeczy).> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:01: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania pytań. 
[Janek] 11:01: Witam Państwa, nie wiem czy pytanie wchodzi w zakres czatu ale chciałbym zapytać, 
ponieważ ostatnio leciałem z Turcji przewoźnikami lotniczym i zostałem częściowo okradziony czy mogę 
się domagać od przewoźnika rekompensaty za nie właściwie zaoferowana usługę czy jak to nazwać? 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 11:02: Odpowiedź dla motyl: Zgodnie z Konwencją wiedeńską towar 
jest niezgodny z umową jeżeli nie nadaje się do normalnego użytku, nie nadaje się do specjalnych celów, 
nie posiada cech towaru, które powinien mieć zgodnie z wcześniejszymi próbkami, nie jest prawidłowo 
opakowany.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:03: Ekspert obecnie odpowiada na pytanie Janka: Witam Państwa, nie 
wiem czy pytanie wchodzi w zakres czatu ale chciałbym zapytać, ponieważ ostatnio leciałem z Turcji 
przewoźnikiem lotniczym i zostałem częściowo okradziony czy mogę się domagać od przewoźnika 
rekompensaty za nie właściwie zaoferowana usługę czy jak to nazwać? 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 11:08: Odpowiedź dla Janek: Prosimy o informację czy był to polski 
przewoźnik oraz czy został Pan okradziony na pokładzie, czy zaginął Panu bagaż? 
 
[Główny]: george wyszedł o godz. 11:09 
 
[Główny]: george wszedł o godz. 11:09 
 
[Lejla] 11:11: Witam, mam klienta z Niemiec który nabywa moje towary. Jednak ostatnio dowiedziałem 
się, że ten przedsiębiorca sprzedaje moje towary na terenie Niemiec oraz Czech po znacznie niższych 
cenach niż ja oferuję. Dodam tylko, że niemiecki przedsiębiorca zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy 
towarów. Czy wobec tego sprzedawanie moich towarów po tak niskich cenach jest dopuszczalne? 
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[minka] 11:11: Zakupiłam drukarkę do swojego biura, która od nowości nie działała. Proszę mi 
powiedzieć przy reklamacji kto powinienem udowodnić, że produkt jest wadliwy? 
 
[Janek] 11:12: Dokładnie polski przewoźnik, a częściowo ponieważ wykręcono mi obiektyw z aparatu 
wraz z kartą pamięci jak mniemam przez pracowników któregoś z lotnisk tj. Istambuł, Warszawa oraz 
Wrocław aczkolwiek jak sadzę za bagaż odpowiada w 100% przewoźnik? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:12: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:14: Eksperci obecnie odpowiadają na pytanie Janka: Dokładnie polski 
przewoźnik, a częściowo ponieważ wykręcono mi obiektyw z aparatu wraz z kartą pamięci jak mniemam 
przez pracowników któregoś z lotnisk tj. Istambuł, Warszawa oraz Wrocław aczkolwiek jak sadzę za 
bagaż odpowiada w 100% przewoźnik? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:15: Eksperci obecnie odpowiadają na pytanie Lejla: Witam, mam 
klienta z Niemiec który nabywa moje towary. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że ten przedsiębiorca 
sprzedaje moje towary na terenie Niemiec oraz Czech po znacznie niższych cenach niż ja oferuję. Dodam 
tylko, że niemiecki przedsiębiorca zajmuję się dystrybucją szerokiej gamy towarów. Czy wobec tego 
sprzedawanie moich towarów po tak niskich cenach jest dopuszczalne? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:16: Eksperci obecnie odpowiadają na pytanie minki: Zakupiłam 
drukarkę do swojego biura, która od nowości nie działała. Proszę mi powiedzieć przy reklamacji kto 
powinienem udowodnić, że produkt jest wadliwy? 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 11:20: Odpowiedź dla Janek: Zgodnie z Konwencją Montrealską przewoźnik 
ponosi odpowiedzialność za bagaż jedynie pod warunkiem że wydarzenie, które spowodowało 
zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas 
jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika. Powyższa regulacja dotyczy 
bagażu „przyjętego”, nie obejmuje więc  bagażu podręcznego, za którą przewoźnik ponosi 
odpowiedzialność tylko wówczas gdy szkoda wynikła z jego błęd 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 11:20: > 
 
[Janek] 11:22: Oczywiście był to bagaż przyjęty na lotnisku w Istambule podczas odprawy przez LOT. 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 11:26: Odpowiedź dla Lejla: Taka sytuacja jest niestety dopuszczalna. 
Obowiązuje bowiem zasada swobody umów. W tej sytuacji, o ile to możliwe, najlepiej byłoby dotrzeć ze 
sprzedażą bezpośrednio do odbiorców kontrahenta z Niemiec (zakładając, że nie zastrzegł on na swoją 
korzyść tzw. prawa wyłączności).> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:27: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
na odpowiedź. 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 11:29: Odpowiedź dla minka: Wykazać wadę powinien ten, kto w związku z 
jej wystąpieniem dochodzi roszczeń (czyli kupujący). Jeżeli towar jest od początku wadliwy, Sprzedawca 
może próbować uwolnić się od odpowiedzialności wskazując, że kupujący wiedział o wadzie. Wówczas 
to sprzedawca ma udowodnić ww. wiedzę kupującego o wadzie towaru.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:32: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[motyl] 11:35: Jakie prawa ma przedsiębiorca kupujący w sklepach internetowych na terenie UE? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:36: Obecnie mamy pytanie oczekujące od Janka: Oczywiście był to 
bagaż przyjęty na lotnisku w Istambule podczas odprawy przez LOT. 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 11:37: Obecnie mamy pytanie oczekujące od motyla: Jakie prawa ma 
przedsiębiorca kupujący w sklepach internetowych na terenie UE? 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 11:50: Odpowiedź dla motyl: Nie są nam znane żadne szczególne 
regulacje dotyczące uprawnień przedsiębiorców przy zakupie towarów przez internet. Ewentualne 
szczególne uprawnienia dotyczą konsumentów. 
 
[Ekspert - Magdalena Tyrakowska] 11:52: Tym samym znajdą zastosowanie przepisy ogólne regulujące 
prawo mające zastosowanie (czyli najczęściej siedziba sprzedającego).Wprawdzie funkcjonuje 
Dyrektywa o handlu elektronicznym, ale nakłada ona przede wszystkim obowiązki informacyjne 
(szczególne zasady zawarcia/potwierdzenia umowy) nie przewiduje jednak szczególnych uprawnień dla 
kupującego.> 
 
[Główny]: motyl wyszedł o godz. 11:58 
 
[Janek] 11:58: Przepraszam, czy mogę się spodziewać doprecyzowania swojej wątpliwości? 
 
[Główny]: Zbyszko wyszedł o godz. 11:58 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:59: Prosimy Panie Ekspert o końcowe odpowiedzi ponieważ za chwile 
kończymy czat 
 
[Główny]: Lejla wyszedł o godz. 11:59 
 
[Główny]: Bronisław wyszedł o godz. 11:59 
 
[Ekspert - Justyna Korycka] 11:59: Odpowiedź dla Janek: jeżeli LOT przyjął bagaż, ponosi 
odpowiedzialność za jego utratę. Może Pan dochodzić odszkodowania od LOTu.> 
 
[Główny]: Lechu wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. Szanowni Państwo w 
imieniu swoim i Pań Ekspertów dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli interesują Państwa inne 
kwestie związane z prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – 
ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Szczególnie zapraszam na tę 
stronę osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się 
z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 
czaty. Dzisiejszy był DWUDZIESTY TRZECIM z serii. 
 
[Janek] 12:01: ok, dziekuje za informacje:) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Informacje na temat czatów będą zamieszczane na 
bieżąco na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:03: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.pi.gov.pl/
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2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:04: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

http://www.cip.gov.pl/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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