
 

 

 

Dyrektywa Omnibus 

Co się zmieni? 

Implementacja Omnibus stanowi nowelizację szeregu ustaw dotyczących praw 

konsumenta, w tym  

• ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta 

• ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

• ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym 

• ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

Najważniejsze zmiany 

• weryfikacja opinii konsumentów 

• zasady organizowania promocji i informowania o obniżkach cen oraz plasowaniu 

produktów 

• nowe obowiązki informacyjne względem konsumentów 

• nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców  

 

SPRZEDAŻ ONLINE 

Obowiązki wobec konsumentów 

1. 

Informowanie o obniżkach cen 

Informacja o najniższej cenie tego towaru/usługi w ciągu 30 dni przed 
wprowadzeniem obniżki (dotyczy też reklam. Jeśli okres widoczności oferty jest 
krótszy niż 30 dni to wskazuje się najniższą cenę w tym okresie.  

Wyjątek: produkty podlegające szybkiemu zepsuciu / z krótkim terminem – 
informacja o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki ceny. 

 

 

2. 
Informacja o indywidualnym dostosowaniu ceny (jeśli ma miejsce) na podstawie 
zautomatyzowanego mechanizmu podejmowania decyzji 

 

3. 

Weryfikowanie opinii.  

Jeśli mówimy, że opinie pochodzą od konsumentów musimy podawać w jaki 
sposób jest to weryfikowane (sposób ten również powinien być przedstawiony w 
regulaminie sklepu).  

Jeśli wskazujemy, że nie weryfikujemy opinii podawanych na temat produktu 
musimy to również wprost wskazać. Oznacza to, że zasadniczo nie ma obowiązku 
weryfikowania opinii, natomiast jeśli to robimy to należy wskazać w jaki sposób. 
Kroki mające za zadanie zweryfikowanie opinii muszą być proporcjonalne. Jeżeli 
płacimy za recenzję to musi być oznaczona jako sponsorowana. 

 



 

 

Kwestią techniczną jest w jaki sposób dochodzi do tej weryfikacji, natomiast istotne 
jest by wskazać, jak wygląda ścieżka od rzeczywistego kupującego do wystawionej 
przez niego opinii (zasada przejrzystości i sprawdzonych opinii). 

Zakazane będzie zamieszczanie lub zlecenie zamieszczania przez inną osobę opinii 
nieprawdziwych lub zniekształcania opinii w celu sztucznego promowania towaru 
(interwencja UOKiK). 

4. 

Informacje o sposobie komunikacji z przedsiębiorcą 

Adres, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, inny środek komunikacji 
online jeśli taki inny sposób jest wykorzystywany musi być widoczny w miejscu 
łatwo dostępnym dla konsumenta np. w zakładce kontakt oraz w regulaminie. 

 

5. 
W przypadku umów dot. usług cyfrowych i towarów z elementami cyfrowymi 
należy wskazać konsumentowi, że produkt działa w pełni przy wykorzystaniu 
określonego oprogramowania, systemu operacyjnego, urządzenia. 

 

Umowa na treści cyfrowe w zamian za dane osobowe, tj. w której: 

przedsiębiorca zobowiązał się dostarczyć lub dostarczył treści cyfrowe niedostarczane na 
nośniku materialnym, lub usługi cyfrowe, a konsument zobowiązał się udostępnić lub udostępnił 
przedsiębiorcy dane osobowe. 

Np. e-book, media społecznościowe, usługi przechowywania w chmurze.  

Trzeba zwracać uwagę na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe. 

Wyłączenia: umowy zawarte w celu: 

⎯ dostarczenia treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub usługi 
cyfrowej, 

⎯ poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania 
oferowanego na podstawie wolnej i otwartej licencji, lub 

⎯ wykonania obowiązku ustawowego, a przedsiębiorca nie przetwarza tych danych do 
żadnych innych celów. 

 

SPRZEDAŻ TRADYCYJNA 

Obowiązki wobec konsumentów 

1. 
Przy obniżce ceny – informacja o najniższej cenie tego towaru w ciągu 30 dni przed 
wprowadzeniem obniżki (jak wyżej) 

 

2. Informacja o indywidualnym dostosowaniu ceny (jeśli ma miejsce)  

 

INTERNETOWE PLATFORMY HANDLOWE / MARKETPLACE  

Kryteria uznania serwisu za online marketplace (do spełnienia łącznie) 

1. 
za pośrednictwem platformy dochodzi do połączenia niezależnych grup klientów  
i sprzedawców (konsumentów i przedsiębiorców oraz C2C). 

 



 

 

2. 
kupujący i sprzedający wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje w celu finalizacji 
transakcji 

 

3. 
platforma zapewnia ramy instytucjonalne i regulacyjne dla danych transakcji (usługa 
korzystająca z oprogramowania) 

 

4. 
dostawca serwisu sam nie produkuje ani nie handluje w przeważającym stopniu 
towarami lub usługami na platformie 

 

Obowiązki wobec konsumentów 

Do spełnienia przed zawarciem umowy przez konsumenta (przed kliknięciem przez niego w 
przycisk, który ostatecznie potwierdza, że chce dokonać zakupu np. kupuję i płacę) – 
niewystarczające jest wskazanie tego w regulaminie. 

⎯  

informacja o pozycjonowaniu ofert, tzw. plasowanie, czyli uwidacznianie towaru w 
stosunku do innych. Należy np. poprzez wskazanie, że na górze wyników 
wyszukiwania wyświetlają się oferty, których promocja została opłacona – informacja 
o plasowaniu powinna być łatwo dostępna dla konsumenta więc dodanie informacji o 
plasowaniu tylko do regulaminu będzie niewystarczające.  

 

 

⎯  
informacja o tym jaki charakter będzie miała umowa (B2B czy C2C), tj. czy osoba 
oferująca jest przedsiębiorcą (dostawca platformy ujawnia taką informację na 
podstawie oświadczenia oferującego). 

 

⎯  

informacja o podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez 
konsumenta pomiędzy osobą oferującą a dostawcą internetowej platformy handlowej 
(jeśli taki podział ma miejsce, np. że dostawę zapewnia marketplace a rękojmię 
gwarantuje sprzedawca – wszystko w sposób czytelny). 

 

 


