
 

Oświadczenie o odstąpieniu  
od umowy zawartej na odległość albo 
poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

     

  

A. 
 

W przypadku zakupów na odległość, albo poza lokalem przedsiębiorstwa zasadą jest, że możemy od umowy 

odstąpić. Mamy na to 14 dni od otrzymania towaru. W tym czasie należy wysłać poniższe oświadczenie.  

 

B. Zasada ta obowiązuje przy zakupach konsumenckich, czyli w przypadku gdy kupujemy towar od przedsię-
biorcy (firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą).  
 

C. Odstąpić od umowy możemy również w przypadku, gdy kupimy coś na platformie aukcyjnej, także na licyta-
cji.  

 

D. Wyjątki 
(Kiedy nie możemy od 
umowy odstąpić?) 

a) Kiedy towar został wykonany na nasze indywidualne zamówienie, np. koszulka z nadrukiem. 
b) Kiedy rozpakowaliśmy towar, który ze względów higienicznych nie nadaje się do ponownego wykorzysta-

nia, np. smoczek.  
c) Kiedy rozpakowaliśmy płytę CD lub podobnego rodzaju (z muzyką, grą komputerową).  
d) Kiedy towar ulega szybkiemu zepsuciu, np. świeża żywność.  
 

E. Po wysłaniu oświadczenia odstąpieniu od umowy należy zwrócić towar – jest na to 14 dni od wysłania 
oświadczenia. Towar zwracamy na własny koszt.  

 

F. Przedsiębiorca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu 
od umowy musi zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarcze-
nia rzeczy (do wysokości najtańszego sposobu dostawy). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 [MIEJSCE I DATA SPORZĄDZENIA PISMA] 
 

[IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA]  
[ADRES KORESPONDECYJNY]  
 

 [NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORCY] 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na  
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa1 

    

 

  Niniejszym odstępuję od umowy zawartej w dniu [DATA] 2 dotyczącej [TU WPISAĆ PRZEDMIOT 

UMOWY]3. 

Jednocześnie oczekuję zwrotu kwoty [KWOTA]4 na moje konto [NUMER KONTA] lub przeka-
zem pocztowym na mój adres zamieszkania. 

   

[PODPIS KONSUMENTA]       

  



 

Instrukcja  
wypełnienia wniosku 
 

       

  1   Pismo należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 

  2 Tutaj należy podać datę zawarcia umowy, oraz (jeśli znamy) numer umowy, transakcji, faktury lub innego 
dokumentu. 

 

  3  Tutaj należy określić towar. 
 

  4  Tutaj należy podać kwotę będącą sumą kosztu towarów i najtańszego sposobu wysyłki do przedsiębiorcy. 

 

 


