Warszawa, dn. 26 marca 2018 r.

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK
PRZEWODNICZĄCY PODKOMISJI STAŁEJ DO SPRAW NOWELIZACJI PRAWA CYWILNEGO

DOTYCZY: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk sejmowy nr 1912 )

W imieniu branży AGD przekazujemy poniżej nasze uwagi do projektu zmiany Kodeksu Cywilnego
w art. 568² zgodnie z zapisem w druku sejmowym nr 1912.
Związek Pracodawców AGD, CECED Polska, reprezentuje producentów oraz importerów
elektrycznego sprzętu w Polsce. Nasz przemysł produkuje rocznie 22 mln sprzętu AGD, z czego
ponad 70% trafia na rynek wewnątrzunijny i podlega pod unijne prawodawstwo związane ze
sprzedażą konsumencką. W Polsce corocznie sprzedawanych jest ponad 4 mln szt. dużego AGD
oraz 8 mln szt. małego AGD, a wartość całego rynku w kraju to ok 9 mld zł. Urządzenia te
codziennie użytkuje w kraju ok 13,5 mln gospodarstw domowych.
Proponowana w druku 1912 zmiana, polega na wydłużeniu w art. 568² okresu obowiązywania
rękojmi o kolejne 24 m-cę przy każdej kolejnej wymianie. Tę drobną zmianę nie sposób oceniać
bez poznania skali wszystkich rynków objętych regulacją sprzedaży konsumenckiej, której sprzęt
AGD jest tylko małym fragmentem. Niestety pomimo ponad roku od wpływy petycji do komisji
sejmowej, nie przedstawiono żadnej analizy skutków projektu dla gospodarki państwa.
Warto zwrócić uwagę, że propozycja zmiany, jeszcze na etapie prac nad projektem obywatelskim
została poddana ocenie prawnej przez Biuro Analiz Sejmowych. Zdaniem jej autora, pana dr
Bogusława Lackorońskiego, „żadna z postulowanych w petycji zmian przepisów o
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odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wydaje się uzasadniona”, a „różnica w obecnie
obowiązującej regulacji wpływu wymiany rzeczy na wolną od wad na bieg terminów
ograniczających w czasie odpowiedzialność względem kupującego w reżimie odpowiedzialności z
tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży nie jest jej mankamentem wymagającym interwencji
ustawodawczej, lecz wynika z różnic istniejących między tymi dwoma rodzajami
odpowiedzialności względem kupującego.”
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na opinię UOKiK, wyrażoną w trakcie debaty nad projektem
petycji: „Uważamy, że bardzo częste zmiany przepisów prawa konsumenckiego są przeszkodą w
ich znajomości i to zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie konsumentów.” Argument
ten nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji, kiedy to zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej pakiet zmian w umowach konsumenckich, tzw. Contract Rules Package, został
poszerzony w październiku 2017 r. o tradycyjną sprzedaż konsumencką. W efekcie dyrektywa o
sprzedaży konsumenckiej 1999/44/WE, której to transpozycja została zawarta w przepisach
konsumenckich w Kodeksie Cywilnym, zostanie zastąpiona przez nową dyrektywę (COM(2017) 637
final 2015/0288) jeszcze w tym roku. Ze względu na zakres przewidzianych zmian należy się
spodziewać, że również polskie przepisy o sprzedaży konsumenckiej będą musiały zostać
wkrótce dostosowane do nowych unijnych przepisów. Uważamy, że z proponowaną zmianą w
rękojmi należy się wstrzymać do czasu transpozycji w/w przepisów.
Jednym z przytaczanych przez Komisję Europejską argumentów za toczącą się obecnie zmianą
dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej jest próba większego ujednolicenia unijnych przepisów o
sprzedaży konsumenckiej. Obecnie znaczące różnice pomiędzy krajami unijnymi de facto
utrudniają swobodną wymianę handlową i stwarzają nieuczciwe warunki na rynku.
Utrzymywanie dysproporcji dodatkowo zakłóca skuteczne budowanie świadomości na temat
podstawowych praw konsumenckich.
Odnosząc się do przedstawionej opinii Rządu, nie możemy się zgodzić, iż odnawianie rękojmi przy
każdorazowej wymianie będzie skutkowało zwiększeniem jakości towarów oferowanych przez
producentów. Wynika to z faktu, że rękojmia i decyzja o uznaniu wady spoczywa tu na sprzedawcy.
Sami producenci już teraz oferują ponowne naliczanie 24 miesięcy przy wymianie towaru na
podstawie gwarancji i tylko oni są w stanie stwierdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z wadą
towaru. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to sprzedawcy nie chcąc wdawać się w spór z
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konsumentem będą automatycznie akceptowali żądania wymiany produktu bez poddawania
ocenie faktycznego stanu towaru. Z drugiej strony, należy się spodziewać, że nieliczni konsumenci
będą świadomie uszkadzać swoje urządzenia w celu zapewnienia sobie „dożywotniej” rękojmi. W
naszej ocenie proponowana zmiana przyczyni się do lawinowego wzrostu ilości wytwarzanych
odpadów oraz w praktyce skróci okres używalności urządzeń. Takie podejście wydaje się być w
sprzeczności priorytetem Rządu, jakim jest budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dziękując za analizę naszych postulatów pozostajemy gotowi do dalszej dyskusji nad naszymi
uwagami.
Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
CECED Polska – Związek Pracodawców AGD

Związek pracodawców AGD - CECED Polska, powołany został do życia w 2003 roku i pełni funkcję jedynej reprezentacji branży
producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami jest 26 firm: Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, Bosch/Zelmer, Candy,
Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Jura, Kärcher, Maan, Miele, MPM, Panasonic, Philips, SEB Group,
Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Związek jest członkiem CECED (Conseil Européen de la Construction d'ElectroDomestiques - EUROPEAN COMMITTEE OF DOMESTIC EQUIPMENT MANUFACTURERS.
Zarejestrowany pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba: Warszawa., NIP: 526-276-88-45, REGON: 015645120, Nr rachunku bankowego: 39114010100000319736001001

