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1 str. 7 - 8 
Odstąpienie od 
umowy zawartej 
poza lokalem 
przedsiębiorstwa 
energetycznego 

Po stronie przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwo energetyczne przed zawarciem 
umowy poza swoim lokalem powinno poinformować 
konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od 
umowy w terminie 10 dni i wręczyć wzór 
oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz 
adresem jego siedziby. Przedsiębiorstwo obowiązane jest 
także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie 
zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz 
przedmiot świadczenia i cenę. 
 
Po stronie konsumenta 
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa (m.in.: w domu, mieszkaniu 
konsumenta lub w każdym innym miejscu poza lokalem 
przedsiębiorstwa, np. na ulicy, czy zorganizowanym 
pokazie), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając na piśmie − w terminie 10 dni od zawarcia 
umowy − stosowne oświadczenie przedsiębiorstwu 
energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. 
Oświadczenie to może być złożone osobiście, w siedzibie 
przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego 
10 dniowego terminu, decyduje data stempla 
pocztowego. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy 
konsument nie otrzyma informacji na piśmie 
o prawie odstąpienia od umowy. Wówczas bieg 
dziesięciodniowego terminu nie rozpoczyna się. W tym 
przypadku konsument może odstąpić od umowy 
w terminie 10 dni od dnia uzyskania informacji 
o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak 
z tego powodu odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy 
od jej wykonania (tj. od rozpoczęcia sprzedaży paliw 
gazowych). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
umowy zawieranej na odległość, z którą mamy do 
czynienia, gdy transakcja jest zawierana bez 
jednoczesnej obecności obu stron. Umowę taką można 
zawrzeć przy wykorzystaniu np. drukowanego lub 
elektronicznego formularza, reklamy prasowej 
z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy 
w postaci elektronicznej, katalogu, telefonicznie i na 
wiele innych sposobów.  
 
Ważne! Konsument powinien sprawdzić także, czy 
w umowie przedsiębiorstwo energetyczne – wbrew 
przepisom prawa – nie zastrzegło innej formy odstąpienia 
od umowy. W przypadku skorzystania przez konsumenta 
z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od zawarcia tej 
umowy albo uzyskania informacji o prawie odstąpienia, 
przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego 
tzw. odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku umów zawieranych na 
odległość. 

Po stronie przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwo energetyczne najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową 
ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji 
o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od 
umowy a także wzorze formularza odstąpienia od 
umowy. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także podać 
dane identyfikujące to przedsiębiorstwo a także 
informacje dotyczące przedmiotu świadczenia, ceny, 
czasu trwania umowy. Przy czym informacje te powinny 
być przekazane na piśmie lub, jeżeli konsument wyrazi 
na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób 
czytelny i wyrażony prostym językiem. 
 
Po stronie konsumenta 
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa (m.in. w domu, mieszkaniu lub 
każdym innym miejscu poza lokalem przedsiębiorstwa, 
np. na ulicy, czy zorganizowanym pokazie) może 
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania 
przyczyny, składając na piśmie oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy przedsiębiorstwu 
energetycznemu, z którym zawarta została dana 
umowa. Oświadczenie to może być złożone w siedzibie 
przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego terminu. 
Jeżeli przedsiębiorstwo zapewnia możliwość złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą 
elektroniczną, konsument może także odstąpić od 
umowy przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od 
umowy bądź przez złożenie oświadczenia na stronie 
internetowej. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo ma 
obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi 
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument nie 
został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, 
w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy 
wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 
14 dniowego terminu do odstąpienia. Jeżeli jednak 
konsument zostanie poinformowany przez 
przedsiębiorstwo o prawie do odstąpienia od umowy 
przed upływem wyżej wskazanego 12 miesięcznego 
terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 
14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji 
o tym prawie. 
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów 
zawieranych na odległość. Przy czym, jeżeli 
przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie 
umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść 
proponowanej umowy  utrwaloną na papierze lub 
innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta 
o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało 
utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po 
otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. 

2 str. 20  
Akty prawne, na 
podstawie 
których 
przygotowano 
dokument 

• ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 171, poz. 1206), 

• ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.), 
 

3 str. 20  
Akty prawne, na 
podstawie 
których 
przygotowano 
dokument 

• ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1225), 
 

• ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827), 

 

http://www.ure.gov.pl/download/1/7001/Zbiorprawkonsumentapaliwgazowychwersjakolorowa.pdf

