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Słowo wstępne1

Toczące się w  ostatnim dziesięcioleciu prace nad reformą prawa kon-
sumenckiego w  obrębie instytucji Unii Europejskiej dotyczą, z  oczywistych 
względów, zarówno płaszczyzny europejskiej, jak i krajowej. Płaszczyzna pra-
wa europejskiego i prawa krajowego w tym zakresie jest typowym przykładem 
wzajemnego przenikania się, oddziaływania i promieniowania określonych fi -
lozofi i, koncepcji oraz rozwiązań w zakresie ochrony słabszej strony umowy. 
Nie zawsze to wzajemne oddziaływanie przebiega bez zakłóceń. Rozwiązania 
wypracowywane w ramach prawa europejskiego postrzegane mogą być często 
nie tyle jako najlepsze dla rynku wewnętrznego uniwersalne rozwiązania nor-
matywne, ile jako rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez uczestników 
procesu legislacyjnego na określonym etapie ujednolicania czy harmonizacji 
prawa europejskiego w danym kontekście sytuacyjnym (społecznym, ekono-
micznym i politycznym). 

Przez ponad dziesięć ostatnich lat Komisja Europejska podejmowała sta-
rania zmierzające do przyjęcia instrumentu prawnego usprawniającego funk-
cjonowanie rynku wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do umów transgra-
nicznych zawieranych przez konsumentów.  Proces ten zapoczątkowany został 
Komunikatem w sprawie Europejskiego prawa umów z 2001 r.2, następnie 
przygotowano Plan działania z roku 20033, Komunikat Komisji: Europejskie 
prawo umów i weryfi kacja acquis4 i wreszcie projekt dyrektywy o niektórych 
prawach konsumenta z roku 20085. Projekt ten w swej pierwotnej wersji spo-

1 Niniejsza publikacja powstała w związku z realizacją projektu badawczego własnego MNiSW 
Nr NN110121637 pt. „Reforma polskiego prawa konsumenckiego na tle zmian w  prawie 
wspólnotowym” .
2 COM (2001) 398 z 11.7.2001 r.
3 COM (2003) 68 z 12.2.2003 r.
4 COM (2004) 651 z 11.10.2004 r.
5 COM (2008) 614 z 8.10.2008 r.
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tkał się ze słuszną krytyką ze strony różnych środowisk, w tym przedstawicieli 
nauki prawa6. Zaproponowana w nim metoda harmonizacji zupełnej (art. 4 
projektu), połączona z bardzo szerokim zakresem normowania projektowanej 
dyrektywy, a także nie do końca dopracowane propozycje rozwiązań legisla-
cyjnych spowodowały, że proponowany instrument nie mógł spełnić swej roli 
instrumentu wspierającego rozwój rynku w zakresie umów transgranicznych 
zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami. 

Przyjęta w 2011 r. dyrektywa o ochronie praw konsumentów7 także nie 
będzie w stanie w szerokim zakresie realizować wspomnianego celu. Ocena 
taka jest zasadna przede wszystkim z uwagi na wąski przedmiotowy zakres 
dyrektywy. W związku z powyższym, poszukując innego sposobu rozwiąza-
nia niedogodności wynikających z  niedostatecznego funkcjonowania rynku 
UE, gdy chodzi o umowy transgraniczne zawierane zwłaszcza między przed-
siębiorcą i konsumentem (stosunki B2C), Komisja podjęła działania mające 
na celu stworzenie tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument, OI). 
Chodzi tu o instrument, który stanowiłby całościowy i spójny zbiór przepisów, 
regulujących określony obszar obrotu transgranicznego w UE z wykorzysta-
niem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zwłaszcza 
Internetu)8. 

***

Toczące się w  obrębie instytucji UE prace nad reformą prawa konsu-
menckiego wywierają oczywisty wpływ na zmiany prawa konsumenckiego 
w Polsce. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze wciąż trwające prace nad stwo-
rzeniem nowego Kodeksu cywilnego, który ma zastąpić obecnie obowiązujący 
Kodeks z 1964 r. 

Publikacja oddawana do rąk Czytelników z jednej strony stanowi próbę 
oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską w zakresie prawa 
konsumenckiego. Z drugiej strony natomiast stanowi wkład do szerszej dysku-
sji o metodach, celach, sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej 
ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy. Dyskusja ta dotyczy również 

6 Por. m.in. H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: Th e Commission Pro-
posal For A “Directive On Consumer Rights”, CMLR 2009, vol. 46, s. 493 i n.; T. Wilhelmsson, 
Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, z. 2, s. 228–229;  H. Micklitz, 
N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom 8.10.2008 für eine Richtlinie über „Rechte der Ver-
braucher”, oder: „der Beginn des Endes einer Ära…”, EuZW 2009, z. 9, s. 286.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw 
konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 r., s. 64–88.
8 Zob. postanowienia tzw. programu sztokholmskiego (Dokument Rady z  2.12.2009 r., 
Nr 17024/09) czy Komunikatu Komisji Europa 2020 (COM (2010) 2020 z 3.3.2010 r.).
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rozumienia samego pojęcia strony słabszej. Nie zawsze bowiem jedynym desy-
gnatem „strony słabszej” jest konsument. Pojęcie to może bowiem obejmować 
także małego i  średniego przedsiębiorcę. Związane z  normatywną ochroną 
strony słabszej ograniczenie autonomii woli stron i tradycyjnie ujmowanej za-
sady swobody umów dotyka w  ten sposób nie tylko stosunków z  udziałem 
konsumentów (B2C), lecz także stosunków między przedsiębiorcami (B2B).

Z  uwagi na tematykę wypowiedzi poszczególnych autorów, publikacja 
jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej ini-
cjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego. Druga natomiast dotyczy naj-
istotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego, a  w  szczególności 
trudności powstających w  związku ze stosowaniem określonej metodologii 
wykładni i stosowania przepisów tego prawa. Poszczególne artykuły składa-
jące się na obie części nie zostały przygotowane w sposób jednolity, tj. wedle 
jednolitej struktury redakcyjnej, gdy idzie o ich objętość i wewnętrzną syste-
matykę. Każdy z autorów mógł nadać swej wypowiedzi dowolny kształt, przyj-
mując określony przez siebie styl i sposób prezentacji swoich poglądów. Stąd 
też poszczególne artykuły zostały zamieszczone według oryginalnej formuły 
zaproponowanej przez autorów (co do formy oraz co do treści). Przyjęcie ta-
kiej koncepcji publikacji jest uzasadnione m.in. tym, że autorzy wypowiedzi 
zebranych w publikacji należą do różnych środowisk. Są oni bowiem przed-
stawicielami doktryny prawa, polityki i praktyki. W takim stanie rzeczy niece-
lowe i nieuzasadnione byłoby narzucanie wszystkim autorom jednej formuły, 
która byłaby zbliżona do publikacji o typowo dogmatycznym charakterze. 

Artykuły zamieszczone w prezentowanej publikacji nawiązują do ostat-
nich wydarzeń z  zakresu harmonizacji europejskiego prawa prywatnego, 
tj. utworzenia Grupy Eksperckiej i opublikowania Zielonej Księgi wyznacza-
jącej kierunki rozwoju prawa europejskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że 
niniejsza publikacja stanowi wyraz jednej z pierwszych publicznych dyskusji 
w gronie specjalistów na temat nowego dokumentu Komisji i zaproponowa-
nych tam kierunków rozwoju prawa europejskiego. Istotne pytania postawione 
w publikacji to m.in. pytania: o ścieżki rozwoju europejskiego prawa prywat-
nego w UE, o argumenty za i przeciw poszczególnym opcjom oraz o granice 
harmonizacji. W końcu należy też zwrócić uwagę na powrót do zarzuconego 
niegdyś pytania o to, jak blisko na obecnym etapie Unia Europejska ma szan-
se zbliżyć się do idei europejskiego kodeksu cywilnego. Autorzy artykułów 
zamieszczonych w pierwszej części publikacji wiele miejsca w swych opraco-
waniach poświęcili tematyce instrumentu opcjonalnego. Chodzi tu zwłaszcza 
o  rozważania dotyczące podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego do-
kumentu, jego charakter oraz stosunek instrumentu opcjonalnego do prawa 
kolizyjnego.

Druga część publikacji poświęcona jest w całości zagadnieniom prawnym 
ochrony konsumenta, a w szczególności wpływowi prawa UE w tej dziedzinie 
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na krajowe systemy prawne, a także projektowanym zmianom polskiego prawa 
konsumenckiego. Zagadnienia te są aktualne o tyle, że od kilku lat Komisja 
Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości 
pracuje nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. W pracach tych przyję-
to również założenie dotyczące potrzeby modyfi kacji przepisów o  ochronie 
konsumenta. Autorzy opracowań zamieszczonych w książce – w tym człon-
kowie Komisji Kodyfi kacyjnej – identyfi kują i analizują problemy wiążące się 
z implementacją unijnego prawa ochrony konsumenta do polskiego systemu 
prawa prywatnego, dla którego podstawę stanowi Kodeks cywilny. Wskazują 
oni przy tym na różnice między strukturą krajowego systemu prawnego opar-
tego na Kodeksie cywilnym i prawem europejskim opartym na dyrektywach. 
Na podkreślenie zasługuje również to, że autorzy ci zwracają ponadto uwagę 
na możliwość wykorzystania dokumentu opracowanego wspólnie przez Gru-
pę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Acquis 
Group on Existing EC Law), tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR)9 
i innych podobnych instrumentów jako źródła inspiracji w rozwiązywaniu po-
wstających trudności przy tworzeniu krajowego systemu prawnego jako syste-
mu multicentrycznego.

Prezentowane wypowiedzi są szczególnie cenne co najmniej z  dwóch 
względów. Po pierwsze z  uwagi na to, że jesienią 2011 r. KE przedstawiła 
projekt rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu opcjonalnego10. Po drugie, 
wypowiedzi te stanowią ważny wkład do dyskusji nad przyszłością polskiego 
prawa prywatnego, w tym także prawa konsumenckiego.

Niezmierna to dla nas radość, że wielu autorów reprezentujących różne 
sfery życia społecznego na płaszczyźnie europejskiej i  krajowej, tj. przed-
stawiciele nauki prawa, praktyki i polityki, zechcieli wyrazić swoje poglądy 
w tak ważnych kwestiach na łamach przygotowanego przez nas opracowa-
nia. Należą się im – a  także wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
powstania tej publikacji – wielkie podziękowania. Szczególnie pragniemy 
podziękować doktorom z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego, Paulinie Gwoździewicz, Bartoszowi Kucia, Jakubowi 
Matarzowi, Grzegorzowi Pankowi za ich zaangażowanie i pomoc przy pra-
cach redakcyjnych.

Monika Jagielska

Ewa Rott-Pietrzyk

Aneta Wiewiórowska-Domagalska

 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke i in. (red.), Principles, Defi nitions and Model Rules of 
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier 2009.
10 European Commission, Brussels, COM 2011/0635 fi nal – 2011/0284 (COD).


