
SPRZEDAŻ B2B, B2C I QUASI-KONSUMENCI
PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Wtorki z e-Commerce

Milena Wilkowska, Natalia Zawadzka



Agenda spotkania

\ Porównanie kanałów sprzedaży B2B i B2C

• klasyczne sklepy internetowe

• internetowe platformy handlowe

• platformy przetargowe

• Inne kanały sprzedaży na odległość

\ Problemy prawne związane ze sprzedażą B2B i B2C

• regulamin i niedozwolone klauzule umowne

• obowiązki informacyjne

• Identyfikacja strony umowy

• zwroty i reklamacje

• przetwarzanie danych osobowych

\ Wymagania związane ze sprzedażą towarów i usług 

quasi-konsumentom



KANAŁY 

SPRZEDAŻY 

B2B I B2C



Najpopularniejsze kanały sprzedaży na odległość

Tradycyjny 

e-sklep
Marketplace

Platformy 

przetargowe

Serwisy 

społecznoś-

ciowe

Poczta 

elektroniczna/ 

telefon

Aplikacje 

mobilne 

EDI



„Klasyczny” sklep internetowy

Wyszukiwarka 

produktów

hasła

kody

Opisy 

produktów 

proste

Zaawansowane

Oferta

Standar-

dowa

Indywidualne 
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Koszyk 

zakupowy 

prosty
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„Klasyczny” sklep internetowy

Metody 

płatności 

kredyty 

kupieckie, 

weryfikacja 

kontrahentów

blik, płatności 

internetowe 

Dostawy/ 

logistyka 

dropshipping

przesyłki 

kurierskie, 

paczkomaty Akceptacja 

zamówienia 

Wielo-

poziomowa

na jednym 

poziomie 



Sprzedaż za pośrednictwem stron www/ telefonu

Cecha wspólna: 

problem ustalenia 

momentu zawarcia 

umowy + wymogi 

informacyjne i 

potwierdzające 

zawarcie umowy

Serwisy www: 

konieczność 

poinformowania o 

czynnościach 

technicznych 

składających się na 

procedurę zawarcia 

umowy

Telefon: 

informowanie o celu 

rozmowy + 

potwierdzenie umowy 

na papierze lub innym 

trwałym nośniku + 

utrwalone 

oświadczenie 

konsumenta



\ To, czy stosujemy przepisy konsumenckie 

zależy od tego, czy system sprzedaży jest 

„zorganizowany”

Sprzedaż za pośrednictwem poczty 

mailowej

Mogą być objęte reżimem 

konsumenckim!

\ Nie stosujemy wymogów dot. oferty w 

handlu elektronicznym (art. 661 KC)



Case

W rozmowie telefonicznej na „biurowy” numer telefonu sklepu internetowego 

Klient pyta o cechy i dostępność danego produktu. Na koniec rozmowy mówi, że 

decyduje się na zakup, a płatność uiści kurierowi przy odbiorze.

Czy sklep może odstąpić od tradycyjnej ścieżki zamówień?



Marketplace

Sprzedawca (przedsiębiorca

albo osoba fizyczna)3

1
Kupujący (przedsiębiorca 

albo osoba fizyczna) 2

Pośrednik 

(dostawca platformy)



Marketplace a sklep internetowy – podstawowe różnice

MARKETPLACE

\ Wielu sprzedawców na jednej platformie

\ Inny podmiot świadczy użytkownikowi 

usługę (dostawca platformy) i sprzedaje 

towary (sprzedawca)

\ Sprzedawca korzysta z usługi świadczonej 

przez dostawcę marketplace (zakres usługi 

może się różnić)

\ Kontrola i odpowiedzialność za wygląd, 

funkcjonalności i zawartość należy do 

dostawcy marketplace lub jest podzielona 

pomiędzy sprzedawcę i dostawcę

SKLEP INTERNETOWY

\ Jeden sprzedawca 

\ Sprzedawca świadczy jednocześnie usługę 

dostępu do e-sklepu

\ Sprzedawca samodzielnie odpowiada 

za ruch i sprzedaż w sklepie 

\ Sprzedawca ma pełną kontrolę i w pełni 

odpowiada za wygląd, funkcjonalności

i zawartość e-sklepu



Platformy przetargowe

1

2

3 Oferent/ sprzedawca

Zamawiający/ kupujący (ogólne zasady 

postępowań zakupowych; warunki 

danego zapytania ofertowego, klauzule 

informacyjne dla sprzedawców/ 

przedstawicieli sprzedawców)

Administrator platformy 

(regulamin platformy, polityka 

prywatności dla użytkowników)



\ sposób komunikacji między przedsiębiorcami

\ Wymiana 

a. zapytań ofertowych 

b. zamówień, 

c. faktur,

d. potwierdzeń dostawy

EDI (elektroniczna wymiana danych)

EDI



Sprzedaż w mediach społecznościowych

Facebook 

Shop

Transmisje 

sprzedażowe

FB 

Marketplace Posty 

sprzedażowe

Zgodność 

asortymentu i działań 

sprzedażowych 

z regulaminami 

serwisów

Obowiązki 

informacyjne 

z UPK



Na profilu „Mój warsztat” w popularnym serwisie społecznościowym Pan 

Janusz, właściciel warsztatu samochodowego, sprzedaje na „live’ie” innym 

warsztatom używane części samochodowe.

Czy Pan Janusz musi dochowywać wymogów z upk, jeśli 

przypadkiem kupujący okaże się konsumentem?



WYMAGANIA 

PRAWNE 

ZWIĄZANE ZE 

SPRZEDAŻĄ 

B2B I B2C



Zawarcie umowy

Złożenie oferty

Zaproszenie do 

składania ofert

Odwołanie oferty

Tzw. modyfikujące 

przyjęcie oferty przez 

przedsiębiorcę

Tzw. milczące 

przyjęcie oferty 

przez 

przedsiębiorcę



\ Regulamin jako 

wzorzec umowny

\ Moment i zasady 

udostępnienia

\ Minimalna treść 

regulaminu

Regulamin 

sprzedaży



\ Postanowienia umowy zawieranej z 

konsumentem nieuzgodnione 

indywidualnie nie wiążą go, jeżeli 

kształtują jego prawa i obowiązki w 

sposób sprzeczny z dobrymi 

obyczajami, rażąco naruszając jego 

interesy [385[1] § 1 kc]

\ Czynem nieuczciwej konkurencji jest 

działanie sprzeczne z prawem lub 

dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub 

narusza interes innego przedsiębiorcy 

lub klienta [3 uznk]. 

Niedozwolone klauzule 

umowne



Obowiązki informacyjne

art. 12 UPK: obowiązki 

związane z umową 

zawieraną na odległość

art. 6 UŚUDE: szczególne 

zagrożenia związane z 

korzystaniem z usługi, 

funkcje i cel 

oprogramowania

art. 13 / 14 RODO: 

obowiązki informacyjne 

administratora danych

art. 206, 374 KSH: dane 

identyfikacyjne przedsiębiorcy
art. 661 § 2 KC: czynności 

techniczne, skutki prawne 

potwierdzenia oferty, zasady 

utrwalania treści umowy, 

korygowanie błędów, języki, 

kodeksy etyczne

art. 5 UŚUDE: adresy elektroniczne, 

imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo nazwę lub 

firmę oraz siedzibę i adres 

usługodawcy

Omnibus: TBA



Identyfikacja strony umowy

Zdolność kupującego do zawarcia umowy

\ Osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

\ Osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych

\ Osoba pełnoletnia

Upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu przedsiębiorcy

\ Członek zarządu spółki

\ Pełnomocnik

\ Prokurent

\ Pracownik 



Odstąpienie od umowy („zwrot towarów”)

B2C: Ustawowe prawo odstąpienia

\ 14 dni (przedłużenie w razie braku realizacji 

obowiązku informacyjnego)

\ bez podawania przyczyny

\ bez ponoszenia kosztów (z wyjątkami)

\ oświadczenie w dowolnej formie

\ zwrot towaru w terminie 14 dni

\ w przypadku korzystania z rzeczy „w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” –

konsument ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości

B2C, B2B: Umowne prawo odstąpienia

\ termin określony przez sprzedawcę

\ dodatkowe wymagania co do uzasadnienia, 

formy oświadczenia, terminu zwrotu –

określane przez sprzedawcę 

\ możliwość żądania odstępnego

\ Sprzedawca może żądać zwrotu rzeczy w 

stanie nienaruszonym (np. w oryginalnym 

nieotwartym opakowaniu)



Przykład – ustawowe prawo odstąpienia 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący 

będący Konsumentem albo Quasi-konsumentem ma prawo odstąpić od umowy 

sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny.

art. 27 ustawy o prawach konsumenta 



Przykład – umowne prawo odstąpienia B2C

W trosce o dobro Kupujących i odbiorców zamówienia, bez uszczerbku dla 

ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ustawie z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sprzedawca umożliwia zwrot towarów 

zamówionych w Sklepie Internetowym w ciągu 100 dni od daty odbioru.

[…]



Przykład – umowne prawo odstąpienia B2B

Sprzedawca przyznaje Klientom uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego

Towaru w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Towaru („Zwrot”), tj.

odstąpienia od Umowy sprzedaży, na określonych poniżej zasadach i warunkach,

bez podania przyczyny, jednakże przy zaciągnięciu zobowiązania do zapłaty

odstępnego, tj. kwoty stanowiącej 10% ceny brutto zwracanego Towaru,

powiększonej o podatek VAT, lecz w żadnym wypadku nie niższej niż 1,00 zł netto za

jedną sztukę zwracanego Towaru („Odstępne”) oraz spełnieniu pozostałych

warunków opisanych poniżej.

[…]



Przykład – umowne prawo odstąpienia B2B

Objęte Zwrotem mogą być jedynie Towary nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące

jakichkolwiek śladów zużycia, ani nawet użycia (eksploatacji) i kompletne, z pełnym

wyposażeniem, o ile było dołączone, w oryginalnym opakowaniu. W każdym

przypadku wyłączona jest możliwość Zwrotu, jeśli stan Towaru (lub stan jego

opakowania) uniemożliwia sprzedaż Towaru jako towaru nowego

[…]



\ Rękojmia

– odpowiedzialność 

za wydanie rzeczy 

o odpowiedniej jakości 

i odpowiednich 

właściwościach

\ Funkcja:

1. Przywrócenie 

ekwiwalentności 

świadczeń

2. Likwidacja powstałego 

stosunku prawnego

Rękojmia



Rękojmia

B2C

\ zapewnienia sprzedawcy na równi 

z zapewnieniami publicznymi

\ domniemanie istnienia wady w momencie 

wydania rzeczy

\ możliwość żądania:

• zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę 

usunięcia wady – wymiany rzeczy na wolną od 

wad albo 

• zamiast wymiany rzeczy – usunięcia wady, chyba 

że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową 

w sposób wybrany przez kupującego jest 

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych 

kosztów 

B2B

\ dopuszczalne ograniczenie lub wyłączenie 

uprawnień

\ utrata uprawnień, jeżeli kupujący nie zbadał 

rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy 

rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w 

przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero 

później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu



Rękojmia

B2C

\ brak reakcji sprzedawcy na żądanie 

w terminie 14 dni 

– oznacza uznanie żądania

\ możliwość żądania od sprzedawcy 

demontażu i ponownego zamontowania

B2B

\ sprzedawca jest zwolniony od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli 

kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania 

rzeczy (dot. rzeczy oznaczonych co do 

gatunku/ mające powstać w przyszłości)

\ jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z 

odebraniem rzeczy, kupujący jest 

uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego 

wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z 

zachowaniem należytej staranności, jeżeli 

istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia 

rzeczy



Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie przez sprzedawcę danych 

użytkowników sklepu/ platformy/ aplikacji  

(cele związane z usługą dostępu do serwisu) 

– wykonanie umowy, cele analityczne, marketingowe

Przetwarzanie przez sprzedawcę danych 

kupujących (cele związane z umową sprzedaży)

– wykonanie umowy, rozpoznanie reklamacji

Przetwarzanie przez sprzedawcę danych 

przedstawicieli kupujących (cele związane z umową 

sprzedaży) – wykonanie umowy z kupującym



WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE 

SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I USŁUG 

QUASI-KONSUMENTOM



1. Osoba fizyczna

2. Prowadząca działalność 

gospodarczą

3. Zawierająca umowę

4. Umowa jest związana z prowadzoną 

działalnością w sposób bezpośredni

5. Z treści umowy wynika, że nie ma ona 

dla danego przedsiębiorcy 

zawodowego charakteru

Quasi-konsument, 

czyli kto?



\ Kryterium profesjonalizmu

\ Umowy zawierane dla realizacji 

określonego celu, motywowane 

działalnością zarobkową

\ Kryterium CEIDG?

\ Konieczna analiza całokształtu 

okoliczności

Zawodowy charakter umowy

Dotyczy umów, na podstawie których przedsiębiorcy świadczą 

to co w rzeczywistości oferują klientom



Case

\ Prawnik kupujący kodeks

\ Punkt ksero kupujący kserokopiarkę

\ Lekarz kupujący sprzęt EKG

\ Umowa leasingu drukarki na potrzeby kancelarii

\ Dostęp do systemu aktów prawnych dla prawników

\ Mechanik samochodowy kupujący pasek klinowy i instalujący go w 

samochodzie klienta

Czy kupujących można traktować jak quasi-konsumentów?



\ Ochrona przed niedozwolonymi 

klauzulami umownymi

\ Rękojmia jak dla konsumenta

\ Odstąpienie od umowy na odległość w 

terminie 14 dni bez przyczyny i bez 

ponoszenia kosztów

Uprawnienia przysługujące 

quasi-konsumentom



Case

Fryzjer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wesoła suszarka” 

kupił w sklepie internetowym z agd suszarkę do włosów. Jako dowód zakupu 

otrzymał fakturę VAT. W celu odstąpienia od umowy wysłał e-mail. W stopce 

użył logo firmy, w którym widnieje suszarka. 

Czy klient ma prawo odstąpić od umowy na podstawie ustawy o 

prawach konsumenta?



\ Oświadczenia

\ Założenia „z góry”

\ Weryfikacja ad hoc

\ Rozszerzenie uprawnień 

konsumenckich

\ Akceptacja ryzyka traktowania jako 

„zwykłego” przedsiębiorcę

Wdrożenie mechanizmów 

dla quasi-konsumentów



\ Wydłużenie terminu na odstąpienie od 

umowy

\ Brak kognicji UOKIK w przypadku 

niedozwolonych klauzul!

\ Spór przy rękojmi       roszczenia 

o zapłatę ceny

Realne ryzyka
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