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ZAŁĄCZNIK 

SPROSTOWANIE 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 

85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 z dnia 22 listopada 2011 r.) 

Strona 66, motyw 19 

zamiast: 

„(19) Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: 

programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu 

na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych 

przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych 

środków. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych powinny wchodzić w zakres niniejszej 

dyrektywy. Jeżeli treści cyfrowe dostarczane są na trwałym nośniku, takim jak płyty CD lub 

DVD, treści te powinny być uznawane za towary w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Tak 

jak w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii 

elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości, lub dostarczanie centralnego ogrzewania, umowy, których 

przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym 

nośniku nie powinny być klasyfikowane, do celów niniejszej dyrektywy, ani jako umowy 

sprzedaży, ani jako umowy o świadczenie usług…” 
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powinno być: 

„(19) Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: 

programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu 

na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych 

przesyłanych strumieniowo, na nośniku materialnym czy przy użyciu jakichkolwiek innych 

środków. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych powinny wchodzić w zakres niniejszej 

dyrektywy. Jeżeli treści cyfrowe dostarczane są na nośniku materialnym, takim jak płyty CD 

lub DVD, treści te powinny być uznawane za towary w rozumieniu niniejszej dyrektywy. 

Tak jak w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii 

elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości, lub dostarczanie centralnego ogrzewania, umowy, których 

przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku 

materialnym nie powinny być klasyfikowane, do celów niniejszej dyrektywy, ani jako 

umowy sprzedaży, ani jako umowy o świadczenie usług…”. 

Strona 75, art. 5 ust. 2 

zamiast: 

„2. Ust. 1 ma również zastosowanie do umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, 

gazu, energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku.” 

powinno być: 

„2. Ust. 1 ma również zastosowanie do umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, 

gazu, energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.”. 
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Strona 76, art. 6 ust. 2 

zamiast: 

„2. Ust. 1 ma również zastosowanie do umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, 

gazu, energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku.” 

powinno być: 

„2. Ust. 1 ma również zastosowanie do umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, 

gazu, energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.”. 

Strona 78, art. 9 ust. 2 lit. c) 

zamiast: 

„c) w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii 

elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub dostarczanie treści 

cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku – dnia zawarcia umowy.” 

powinno być: 

„c) w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii 

elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości 

lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub dostarczanie treści 

cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – dnia zawarcia umowy.”. 
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Strona 79, art. 14 ust. 4 lit. b) 

zamiast: 

„b) dostarczania, w całości lub w części, treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym 

nośniku, w przypadku gdy: …” 

powinno być: 

„b) dostarczania, w całości lub w części, treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku 

materialnym, w przypadku gdy: …”. 

Strona 80, art. 16 lit. m) 

zamiast: 

„m) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli 

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po 

przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do 

odstąpienia od umowy.” 

powinno być: 

„m) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po 

przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do 

odstąpienia od umowy.”. 
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Strona 80, art. 17 ust. 1 

zamiast: 

„1. Art. 18 i 20 stosuje się do umów sprzedaży. Artykuły te nie mają zastosowania do umów, 

których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku 

gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, 

dostarczanie centralnego ogrzewania lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są 

dostarczane na trwałym nośniku.” 

powinno być: 

„1. Art. 18 i 20 stosuje się do umów sprzedaży. Artykuły te nie mają zastosowania do umów, 

których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku 

gdy nie są one wystawione na sprzedaż w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, 

dostarczanie centralnego ogrzewania lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są 

dostarczane na nośniku materialnym.”. 

Strona 84, Załącznik I pkt A Instrukcje wypełniania pkt 1 lit. a) 

zamiast: 

„a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie 

wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku: „zawarcia 

umowy”;” 

powinno być: 

„a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie 

wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one wystawione na sprzedaż 

w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie centralnego ogrzewania lub 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia 

umowy”;”. 
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