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Niniejszy poradnik jest drugą częścią publikacji mającej na celu  ma

rozjaśnienie przedsiębiorcom oraz konsumentom nadchodzących

zmian  w przepisach, w związku z koniecznością ujednolicenia

naszych przepisów krajowych z wymaganiami unijnymi, w tym

Dyrektywy tzw. Omnibus..

W tej częśći poradnika skupimy się na planowanych zmianach w

zakresie zasad oznaczania cen produktów przy promocjach, zasad

publikowania i pozyskiwania opinii na temat oferowanych dóbr a

także pozostałych zmian m.in. w zakresie obowiązków

informacyjnych przedsiębiorców. Podkreślam jednak, że opisane w

niniejszym poradniku zmiany zostały opracowane na podstawie 

 ustawy, która na dzień wydania poradnika nie weszła jeszcze w

życie. 

Wstęp

zmiany

obniżek cen,

wystawiania opinii,

pozycjonowania ofert w

platformach handlowych. 

W poradniku opisuję krok  po kroku

zmiany min. w zakresie:



Obowiązki informacyjne

odpowiedzialności za zgodność

świadczenia z umową,

funkcjonalności, kompatybilności,

interoperacyjności towarów z

elementami cyfrowymi, treści

cyfrowych lub usług cyfrowych

oraz o technicznych środkach ich

ochrony (szerzej o tym pisałam w I

części poradnika),

 środku komunikacji online, jeżeli z

takiego korzystasz (np. czacie

udostępnionym na stronie www),

który gwarantuje trwałość

korespondencji z możliwością

odczytu daty i godziny

korespondencji, jest zapisany na

trwałym nośniku i umożliwia szybki

kontakt z przedsiębiorcą,

indywidualnym dostosowaniu ceny

na podstawie zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, jeżeli

stosujesz takie praktyki.

Zmiana przepisów zobowiązuje do

przekazywania konsumentom przed

zawarciem umowy nowych informacji

o:



Prowadzisz serwis, w którym umożliwiasz innym przedsiębiorcom lub

osobom fizycznym dodawanie ofert i zawieranie umów?  Nowe

przepisy nakładają na Ciebie obowiązki w zakresie informowania

klientów min. o tożsamości oferentów, plasowaniu ofert oraz podziale

obowiązków między tobą a oferentem. 

Zmiany te dotyczą wyłącznie platform, w których konsumenci mogą

zawierać umowy i nie dotyczą np. porównywarek cenowych czy też

wyszukiwarek internetowych. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre

z tych obowiązków- jak np. obowiązek ujawniania płatnej reklamy w

zamian za wyższe plasowanie w wynikach wyszukiwania- będą

dotyczyły również takich podmiotów. 

Nowe obowiązki internetowych platform
handlowych

platforma handlowa

Platformą handlową jest po prostu

serwis, w ramach którego konsumenci

mogą zawierać z przedsiębiorcami lub

innymi konsumentami umowy na

odległość. Przykładem takiej

internetowej platformy handlowej jest

Allegro, Vinted, OLX. 



Od dnia wejścia w życie nowych przepisów dostawcy internetowych

platform handlowych będą musieli informować użytkowników o

parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawianych

konsumentom w wyniku wyszukiwania oraz znaczeniu tych

parametrów w porównaniu z innymi parametrami. Podawanie

wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe

konsumenta bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności

dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania

produktów w ramach wyników wyszukiwania będzie traktowane

również jako nieuczciwa praktyka rynkowa.

Plasowanie ofert w wyszukiwaniach

przykład
Zapewniasz w swojej platformie

możliwość dodawania tzw. oferty

sponsorowanej (płatnej), która

wyświetla się wyszukującym wyżej w

wynikach wyszukiwania od tych

niesponsorowanych? Poinformuj o tym  

użytkowników i wskaż na reguły,

jakimi rządzi się plasowanie ofert w

twojej platformie handlowej.



Kolejnym obowiązkiem będzie informowanie użytkowników o tym,

czy osoba trzecia oferująca produkty lub usługi za pośrednictwem

Twojej platformy handlowej jest przedsiębiorcą czy konsumentem.

Dostawca internetowej platformy handlowej nie będzie musiał

weryfikować, czy taka osoba jest w rzeczywistości przedsiębiorcą czy

nie – informowanie będzie odbywało się podstawie jej własnej

deklaracji, złożonej dostawcy internetowej platformy handlowej.

Jeżeli drugą stroną umowy zawieranej z oferentem jest konsument

lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, będziesz musiał/a

poinformować również o niestosowaniu w tym przypadku przepisów

dotyczących konsumentów. 

Informowanie o tożsamości oferenta

przykład
W Twojej platformie handlowej

umożliwiasz zarówno przedsiębiorcom

jak i konsumentom dodawanie

ogłoszeń sprzedażowych.  Umieść 

 przy rejestracji konta odpowiedni

checkbox z oświadczeniem

użytkownika czy dodaje ogłoszenia

jako przedsiębiorca czy konsument. 



Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy

handlowej będzie poinformowanie konsumenta o: podziale

obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez

konsumenta na internetowej platformie handlowej, między osobą

trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcą

internetowej platformy handlowej.

Ten wymóg będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy

obowiązki wobec konsumentów są dzielone miedzy dostawcę

internetowej platformy handlowej a osobę trzecią oferującą towary,

usługi lub treści cyfrowe. 

Podział obowiązków

przykład
Wysyłka towaru, rozpatrywanie

reklamacji, obsługa zwrotów- no

właśnie, szereg obowiązków

związanych z umową. Jeżeli

wykonujesz jako dostawca platformy

któreś z tych czynności za oferenta-

wskaż konsumentowi kto zajmuje się

tymi czynnościami, w taki sposób aby

nie miał on wątpliwości do kogo

zgłaszać ewentualne roszczenia.



Zawierasz przez internet
umowy, które dotyczą
świadczenia usług? 

1.

W takim przypadku konsumenci również

będą mogli odstąpić od takiej umowy w

terminie 14 dni jeżeli nie podejmiesz

odpowiednich środków. 

Jeżeli chcesz zacząć świadczyć swoje

usługi od razu po zawarciu umowy to

powinieneś/aś odebrać od konsumenta

następujące oświadczenia:

Oświadczenie zwierające wyraźne

żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi

przed upływem 14-dniowego terminu na

odstąpienie od umowy złożone na

trwałym nośniku,

2. Oświadczenie konsumenta, że ma on

świadomość, że w przypadku wyrażenia

powyższego żądania, utraci on prawo

do odstąpienia od umowy z chwilą

pełnego wykonania tej umowy przez

przedsiębiorcę.



Do tej pory przedsiębiorca zawierający umowę na odległość nie

musiał przekazywać konsumentowi wzoru do odstąpienia od

umowy. Od nowego roku będzie to konieczne. Wzór ten będziesz

musiał/a przekazywać konsumentowi na trwałym nośniku- np.

może on zostać dołączony do wiadomości mailowej  z

potwierdzeniem złożenia zamówienia.  Wzór ten znajdziesz w

ustawie o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1

stycznia.

nowy wzór formularza

Zmieni się również dotychczasowa treść

wzoru odstąpienia od umowy, więc jeżeli na

dzień dzisiejszy korzystasz już ze wzoru

odstąpienia od umowy, stanowiącego

załącznik do ustawy o prawach konsumenta,

to będziesz musiał go zaktualizować. 

Od 1.01.2023 r. będziesz musiał również
przekazać konsumentowi wzór odstąpienia
od umowy 

Formularz odstąpienia od umowy



Czyli nowe zasady
dodawania opinii 
Przedsiębiorcy, którzy publikują opinie

klientów będą musieli informować

konsumentów czy i ewentualnie w jaki

wówczas sposób zapewniają aby

publikowane opinie na jego temat

pochodziły od konsumentów, którzy

używali ich produktów lub korzystali z

usług. Umieść w swojej sekcji opinii

informację o tym, czy opinie które

znajdują się w Twoim sklepie są

weryfikowane i w jaki sposób

następuje ta weryfikacja. 

Opinie znajdujące się w naszym sklepie
internetowym pochodzą od osób, które dokonały
zakupu w naszym sklepie.Przedsiębiorca umożliwia

dodawanie opinii jedynie zalogowanym
użytkownikom, którzy nabyli w naszym sklepie

internetowym towary. 



Nowe działania na czarnej
liście nieuczciwych praktyk
rynkowych 

1.

2.

3.

podawanie wyników wyszukiwania

bez ujawniania płatnej reklamy,

4.

odsprzedawanie konsumentom

biletów na wydarzenia sportowe

lub kulturalne, których ilość miejsc

była ściśle ograniczona (np. 

 kupionych za pomocą botów)

informowanie o pochodzeniu opinii

od klientów mimo braku

weryfikacji tego faktu, 

kupowanie lub zlecanie

zamieszczenia nueprawdziwych

opinii na temat oferowanych

towarów lub usług.  

Stosowanie powyższych praktyk może

pociągać za sobą odpowiedzialność w

stosunku do ofiar nieuczciwej praktyki

rynkowej.



Ustawodawca stwierdził, że duża część sprzedawców stosuje

nieuczciwe praktyki wprowadzając konsumentów w błąd co do

obniżek cen i informuje o wyprzedaży czy obniżce ceny, podczas gdy

de facto sprzedaje produkt po tej samej cenie lub nawet wyższej,

sztucznie zmieniając ceny przed obniżkami.

Obowiązek ten będzie dotyczył każdej obniżki ceny, a nie tylko akcji

promocyjnych. Objęte tym zatem będą obniżki typu: wietrzenie

magazynów, ostateczna wyprzedaż, wszystkie buty do biegania

-20%. Ceny odniesienia będą musiały pojawić się na etykietach lub

kartach produktowych.

Nowe zasady oznaczania cen po
obniżkach- promocje i wyprzedaże 

Od teraz, każdy sprzedawca, który będzie

obniżał ceny swoich towarów lub usług

będzie musiał obok aktualnej ceny,

wskazywać również cenę odniesienia,

czyli najniższą cenę obowiązującą za ten

produkt lub usługę w przeciągu ostatnich

30 dni. 

cena odniesienia 



Wprowadzasz wyprzedaż obuwia

letniego w swoim sklepie

internetowym. Przy każdej karcie

produktowej objętej obniżką,

obok ceny promocyjnej będziesz

musiał/a wskazać najniższą cenę

obowiązującą w ciągu ostatnich

30 dni, poprzedzających

obniżenie ceny. Cena odniesienia

musi być tak samo dobrze

widoczna i wyraźnie oznaczona. 

Przykłady:

1.

 

Trampki damskie model X

 

Cena promocyjna:

200,00 zł

Cena odniesienia

(najniższa cena

obowiązująca w ciągu

ostatnich 30 dni): 220,00 zł 



Oprócz ceny odniesienia, możesz

wskazać również cenę regularną 

 danego produktu. Może okazać

się to pomocne przy

wyprzedażach sezonowych.  Przy

przywołanej wyżej wyprzedaży

obuwia letniego, schemat ten

będzie przedstawiał się

następująco: 

Przykłady:

2.

 

Trampki damskie model X

 

Cena promocyjna:

200,00 zł

Cena odniesienia

(najniższa cena

obowiązująca w ciągu

ostatnich 30 dni): 220,00 zł

 

Cena regularna: 299,00 zł 



Pozostałe uwagi:

3. Jeżeli dany towar jest w twojej

ofercie w okresie krótszym niż 30 dni,

wówczas należy wskazać najniższą

cenę obowiązującą w tym okresie,

Jeżeli sprzedajesz towary ulegające

szybkiemu zepsuciu lub towary

mające krótki termin przydatności,

wówczas obok aktualnej ceny po

obniżce należy wskazać jedynie

cenę obowiązującą bezpośrednio

przed obniżką.

4.

Dlaczego wiedza o nowych zasadach jest tak

ważna? Bo kosztuje! Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej może nałożyć na

sprzedawcę, który nie stosuje się do tych zasad

karę do 20.000,00 zł a w przypadku gdy

sprzedawca nie dopełnił swoich obowiązków

kilkukrotnie w okresie 12 miesięcy, nawet do

40.000,00 zł.



Monika Bark

Podsumowanie

Na sam koniec chciałabym zaprosić  Was do zapoznania

się z I częścią poradnika o zmianach w e-sprzedaży, które

wejdą od 1.01.2023 r. Poradnik ten jest do pobrania w moich

mediach społecznościowy-  w tym na Instagramie w relacji

wyróżnionej. 

Jeżeli chcecie być na bieżąco ze zmianami zachęcam do

obserwowania mojego profilu na Facebooku, instagramie,

TikToku i Linkedinie, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą

@paragrafywsieci.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy we
wdrożeniu zmian w swoim sklepie

internetowym czy serwisie,
serdecznie zapraszam Cię do

kontaktu. 

+48 519 773 149

@paragrafywsieci

monika@paragrafywsieci.pl


