
UMOWY Z KONSUMENTEM - pomoc prawna dla sklepów internetowych
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W dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie 
Ustawa o prawach konsumentów. Akt ten zastępu-
je obowiązujące dotychczasowe przepisy Ustawy  
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc-
kiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów, jak również nowelizuje część prze-
pisów Kodeksu cywilnego. Nowa ustawa zawiera  
szereg zmian w zakresie sprzedaży konsumenc-
kiej i umów zawieranych na odległość, a w tym mię-
dzy innymi w zakresie:
• możliwości odstąpienia konsumenta od umowy,
• rozliczeń przedsiębiorcy z konsumentem  

w zakresie kosztów dostaw i zwrotów towaru,
• obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy,
• niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia rzeczy.

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej 
pomagamy dostosować regulaminy sprzedaży  
i procedury wewnętrzne przedsiębiorstw do 
obowiązujących przepisów prawa, a w tym do 
przepisów  przewidzianych w nowej ustawie.  

Oferujemy:

• przegląd regulaminu sprzedaży i wszelkich do-
kumentów związanych z transakcją i ich ocenę 
prawną;

• przegląd procedur wewnętrznych firmy i ich 
ocenę prawną;

• dostosowanie  regulaminów, dokumentów  
i procedur do obowiązujących przepisów prawa 
oraz przepisów nowej ustawy;

• stałe monitorowanie przepisów i orzeczeń wy-
dawanych w zakresie sprzedaży konsumenckiej 
i informowanie przedsiębiorców o kwestiach 
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania 
firmy;

• stałe monitorowanie rejestru klauzul niedozwo-
lonych i informowanie przedsiębiorców o po-
tencjalnych zagrożeniach wynikających z wpi-
sów tam zawartych.
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Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski uprawniający go do 
pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego. Od ponad 30 lat pracuje jako radca prawny w Fiat Auto Poland S.A., a od ponad 8 
lat pełni funkcję dyrektora działu prawnego tej spółki. Niezależnie od działalności jako in-house lawyer, od ponad 20 lat prowadzi 
indywidualną działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa spółek 
handlowych, prawa cywilnego i prawa pracy. Udzielał kompleksowych porad prawnych na rzecz jednych z największych w Polsce 
spółek z m.in. z branży włókienniczej i metalurgicznej. W ramach pracy w Fiat Auto Poland S.A. wielokrotnie brał udział w postępo-
waniach przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Posiada również szerokie doświad-
czenie w ramach obsługi prawnej sprzedaży konsumenckiej prowadzonej przez przedsiębiorców.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trak-
cie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, skończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  
w Krakowie. Przez niespełna 5 lat pracował w PricewaterhouseCoopers, jednej z największych firm doradczych w Polsce i na świecie.  
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych, w zakresie postępowań podatkowych  
i sądowo-administracyjnych, we wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur finansowania działalności gospodarczej oraz przepro-
wadzaniu restrukturyzacji i przekształceń. Brał udział w licznych przeglądach podatkowych, które pozwoliły na zidentyfikowanie 
znacznych oszczędności podatkowych. W ramach postępowań podatkowych doradzał także dużym koncernom w celu zminimalizo-
wania ryzyka wydania decyzji wymiarowej. 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa han-
dlowego, w zakresie prawa cywilnego, autorskiego i prasowego, postępowań sądowych oraz windykacji. Przez ponad 3 lata prowa-
dził działalność w ramach jednej z największych firm prawniczych w Polsce – Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy sp. j. z siedzibą  
w Warszawie. Doradzał przedsiębiorcom m.in. z branży energetycznej, a w tym energii odnawialnych, produkcji maszyn, handlu, 
jak również wydawcom prasowym i  deweloperom. Uczestniczył w obsłudze licznych podmiotów gospodarczych, a w tym brał udział 
w procesach przekształceń spółek, fuzjach, joint venture oraz badaniach due dilligence. Posiada szerokie doświadczenie proceso-
we, reprezentując klientów w postępowaniach cywilny i gospodarczych, jak i administracyjnych. Występuje również, jako obrońca  
w sprawach o wykroczenia.

Niezależnie od powyższego świadczymy pomoc prawną w zakresie decyzji wydawanych przez   
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) związanych z zarzutem stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W szczególności:
• poddajemy analizie decyzje Prezesa UOKiK  

i opracowujemy najkorzystniejszą strategię 
działania;

• reprezentujemy przedsiębiorców w postępowa-
niu przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.


