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DODATKOWE UPRAWNIENIA OD 2021 R. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH 
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
 
Dodatkowe uprawnienia od 2021 r. uzyskają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą. Będą mogli być traktowani jak konsumenci. 
 
Na podstawie ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych do Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, zostały 
dodane przepisy, na podstawie których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie 
stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady towarów oraz prawa odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 
 
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność będzie traktowany tak jak konsument 
w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru 
zawodowego, tj. takich, które zawierać będzie poza dokonywanymi codziennie czynnościami 
wynikającymi z przedmiotu działalności gospodarczej. 
 
Na podstawie przedstawionych wyżej zmian, wszystkie osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę nieposiadającą dla nich 
charakteru zawodowego, ocenianego pod kątem przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności, będą korzystały z ochrony przysługującej do tej pory jedynie konsumentom. Co 
za tym idzie, postanowienia umowy nieuzgodnione z nimi indywidualnie (np. OWU) nie będą 
wiążące, jeżeli będą kształtować prawa i obowiązki indywidualnego przedsiębiorcy w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (tzw. klauzule abuzywne). 
Od tej pory rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez UOKiK będzie odnosił się 
również do części umów zawieranych w ramach transakcji określanych w obrocie mianem 
„b2b". 

 
Dodatkowo, indywidualni przedsiębiorcy zyskają szereg uprawnień związanych z rękojmią za 
wady towarów. Przede wszystkim publiczne zapewnienie producenta lub osoby, która 
wprowadza daną rzecz do obrotu, na temat właściwości danego produktu będzie traktowane 
jako wiążące. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z takim zapewnieniem, 
możliwe będzie skorzystanie z rękojmi. Możliwe będzie również skorzystanie z domniemania 
istnienia wady fizycznej już w chwili wydania towaru, jeżeli taka wada zostanie stwierdzona 
w przeciągu roku. Duże podmioty dokonujące transakcji z jednoosobowymi przedsiębiorcami 
będą musiały również pamiętać o tym, że jeżeli w ciągu czternastu dni od zażądania wymiany 
wadliwej rzeczy lub jej naprawy, nie ustosunkują się do tego żądania z mocy prawa, taki 
wniosek będzie uznawany za uzasadniony. Indywidualni przedsiębiorcy nie będą również 
tracić uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomią sprzedawcy niezwłocznie o wadzie. 
 
Ponadto, w przypadku gdy umowa zostanie zawarta na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, np. za pośrednictwem sklepu internetowego, taki przedsiębiorca zyska 
uprawnienie do złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu w terminie 14 dni bez podawania 
przyczyny. 
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Oczywiście zmiana ta obejmuje jedynie umowy, które nie mają dla danego przedsiębiorcy 
charakteru zawodowego. W przypadku umów dotyczących stricte przedmiotu działalności 
indywidualnego przedsiębiorcy, będzie on nadal traktowany jako podmiot profesjonalny i 
tym samym nie będzie mógł skorzystać z opisanych wyżej uprawnień. 

 
Opisane wyżej zmiany miały wchodzić w życie 1 czerwca 2020 r.. W związku jednak z 
epidemią koronawirusa, na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw ustalono, że zmiany te wchodzą w życie z 1 stycznia 2021 r. Co 
ważne, nowych postanowień nie stosuje się do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. a 
zatem dopiero od tej daty możliwe będzie korzystanie z ochrony przewidzianej dla 
konsumentów. W związku z tym, w przypadku gdy umowa została zawarta przed 1 stycznia 
2021 r., indywidualny przedsiębiorca nie będzie uprawniony do zastosowania opisanych 
rozwiązań. 
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Opisane obok zmiany będą miały duże znaczenie dla podmiotów zawierających umowy z 
przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność. W przypadku umów zawartych 
po 1 stycznia 2021 r., nie w każdym przypadku możliwe będzie powoływanie się na to, że 
umowa została zawarta w obrocie profesjonalnym, nawet jeżeli umowa będzie pomiędzy 
przedsiębiorcami. Do tej pory indywidualny przedsiębiorca, pomimo że zawierał umowę, 
która nie była bezpośrednio w związku z prowadzoną przez niego działalnością, był 
traktowany jako profesjonalista i z tego tytułu odmawiano mu części uprawnień, takich jak 
np. możliwość odstąpienia od umowy, którą zawarł przez Internet. Od stycznia 2021 r. 
mechanik, który kupi drukarkę i rozliczy jej zakup jako koszt działalności, będzie mógł 
skorzystać z reklamacji w takim samym zakresie jak konsument, zawierający analogiczną 
umowę z przedsiębiorcą. Regulacja obejmie aż 2,7 miliona przedsiębiorców, którzy są 
zarejestrowani w CEIDG. Zmianę przepisów należy ocenić pozytywnie. 

 
Jednocześnie po stronie dużych podmiotów konieczny będzie przegląd i zweryfikowanie 
umów z jednoosobowymi działalnościami pod kątem tego, czy są w nich postanowienia, 
które mogą zostać uznane za abuzywne. Przedłużenie terminu wejścia w życie zmian 
powinno umożliwić dokonanie takich ustaleń. 
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