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Warszawa, dn. 2 marca 2022 r.

 

Dotyczy: projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta (UC 53) 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się imieniu dostawców AGD, czyli producentów oraz importerów zrzeszonych 

w Związku Pracodawców, APPLIA Polska. Reprezentujemy 31 firm, w tym dużych 

polskich i zagranicznych producentów oraz firmy z sektora MŚP.  

Nasz sektor to jeden z najsilniejszych przemysłów w Polsce, który inwestuje każdego 

roku minimum 1 mld zł i daje zatrudnienie ponad 100 tys. osobom w całym łańcuchu 

dostaw. To także mocny rynek sprzedaży AGD w Polsce – w 2021 roku konsumenci 

wydali na sprzęt AGD ponad 15 mld zł (wydatki brutto). Reprezentowane przez nas 

firmy stanowią ok. 95% rynku dużego AGD oraz ok. 70% rynku małego AGD.  

 

Zwracamy się do Pana w apelem o pilne działania w związku z Projektem ustawy o 

zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC 53) w wersji 

z dnia 5 stycznia 2022 r. Projekt został na początku roku przyjęty przez Stały Komitet 

Rady Ministrów i czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Nasz apel popiera wiele 

innych branż dostarczających dobra konsumenckie. 

Przepisy Projektu UC53 wdrażają do polskiego porządku prawnego bardzo istotną 

unijną dyrektywę towarową nr 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. Dostosowanie do 

nowych przepisów de facto całkowicie zmienia polski system sprzedaży 

konsumenckiej m.in. likwidując rękojmię i zastępując ją tzw. niezgodnością towaru z 
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umową. Konsultacje społeczne do przepisów trwały zaledwie kilka dni i zakończyły się 

ponad rok temu. Od tamtej pory pojawiło się już kilka nowych wersji projektu. 

Pomimo wielu apeli, nie usunięto krytycznej, naszym zdaniem wady w 

transpozycji przepisów UE. W projekcie implementacji nie ma zapisów 

dotyczących terminu przedawnienia ani zdefiniowanego okresu, w którym 

konsument może zgłosić przedsiębiorcy roszczenie z tytułu niezgodności 

towaru z umową.  

W związku ze zmianami w k.c. przewidzianymi w projekcie ustawy, powstała 

niespójność terminów przedawnienia roszczeń o usunięcie wady. Sprzedaż 

konsumencką obowiązuje obecnie art. 568 § 2 k.c. ustanawiający dwunastomiesięczny 

termin na zgłoszenie roszczenia w ramach dwuletniej rękojmi. Projekt UC53 zakłada, 

że do sprzedaży konsumenckiej nie będą stosowane regulacje z k.c. Jednocześnie w 

uzasadnieniu projektu UC53 wskazano wprost, że „wobec niestosowania w obrocie 

konsumenckim przepisów k.c. o rękojmi i braku odrębnego uregulowania tej kwestii w 

projektowanych przepisach ustawy o prawach konsumenta (u.p.k.), termin 

przedawnienia roszczenia konsumenta będzie określany na zasadach ogólnych (art. 

118 k.c.)”. 

W świetle przywoływanego art. 118 k.c. roszczenia konsumenta w przypadku braku 

zgodności towaru z umową będą przedawniać się nawet po 6 latach od dnia 

stwierdzenia wady pomimo zapisów o dwuletniej odpowiedzialności. W skrajnych 

przypadkach przedsiębiorca może ponosić odpowiedzialność za brak 

zgodności towaru z umową nawet po 8 latach od dnia dostarczenia rzeczy 

(jeśli brak zgodności ujawni się na koniec dwuletniego terminu odpowiedzialności 

przedsiębiorcy np. towar dostarczony konsumentowi 5.01.2023 r., brak zgodności 

został stwierdzony 3.01.2025 r., a konsument zgłasza roszczenie 11.12.2031 r.). 

Weryfikacja zasadności roszczenia po tak długim czasie jest w zasadzie niemożliwa. 

Postulujemy wprowadzenie do u.p.k. (w ślad za art. 12 dyrektywy 

towarowej) przepisu nakazującego konsumentom zgłoszenie roszczenia z 

tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 12 miesięcy od dnia 

stwierdzenia braku zgodności towaru z umową. 

Brak w/w terminu stwarza skrajne niebezpieczeństwo dla producentów oraz 
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importerów, ponieważ ostatecznie to oni poniosą ogromne koszy takich 

roszczeń. Od początku pandemii zmagamy się z problemami w kwestii 

dostępności komponentów do produkcji urządzeń czy naprawy, ze względu 

na co ponosimy dodatkowe koszty w procesie wymian produktów. Nie 

zgadzamy się na tak ogromne i nieprzewidywalne obciążenie. Prosimy o pilne 

wsparcie naszej branży i zgłoszenie autopoprawki do Projektu UC53. 

 

APPLiA – Producenci AGD to organizacja zrzeszająca 

producentów i importerów AGD w Polsce. Od 

utworzenia w 2004 roku działa jako jedyna 

reprezentacja firm z dużego i małego AGD oraz 

wentylatorów i klimatyzacji. Naszymi członkami jest 

31 firm: Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, 

BSH, Candy, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Dyson, 

Electrolux, Fore, Franke, Gorenje, Jura, 

Kärcher, Liebherr, Miele, MPM, P&G, Philips, 

SEB Group, Samsung, Sharp, Smeg, Solgaz, 

Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool

 


