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Warszawa dn. 1 sierpnia 2018 r. 

 

 

Pan  

Łukasz Piebiak 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do trwających obecnie trilogów, w toku których Prezydencja, Parlament 

Europejski oraz Komisja Europejska podejmują starania na rzecz uzgodnienia wspólnego 

ostatecznego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych 

aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (COM (2015) 634 final) (dalej; „projekt 

dyrektywy”), jak również wcześniejszej korespondencji kierowanej przez nas do Ministerstwa 

Sprawiedliwości w tym temacie, IAB Polska pragnie zaapelować do Państwa o wsparcie 

postulatów na rzecz zmian w projekcie, które doprowadzą do zrównoważenia interesów 

przedsiębiorcy i konsumenta na rynku cyfrowym, w kontekście harmonizacji przepisów dot. 

umów o dostawę treści i usług cyfrowych. 

Dla przedsiębiorców działających na rynku cyfrowym bardzo istotne znaczenie ma art. 16 

projektu dyrektywy, regulujący kwestię prawa konsumenta do wypowiadania umów o 

dostarczanie treści cyfrowych zawartych na okres przekraczający 12 miesięcy.  

Przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjmują propozycję brzmienia art. 16 (1a) zaproponowaną 

przez Prezydencję austriacką, która zapewnienia przedsiębiorcom możliwość uzyskania 

rekompensaty z tytułu udzielonych konsumentom promocji lub rabatów, w przypadku realizacji 

przez konsumentów uprawnienia do rozwiązania umowy przed terminem, na który została ona 

zawarta. IAB Polska jest zwolennikiem tego brzmienia, ponieważ zapewnia ono odpowiednie 

proporcje między prawami konsumentów i przedsiębiorców i nie zmusza przedsiębiorców do 

świadczenia usług poniżej kosztów skalkulowanych odpowiednio dla całego okresu, na który 

umowa została pierwotnie zawarta.  

Przedsiębiorcy postulują jednak wprowadzenie poprawki odnoszącej się do przypadków, gdy 

wraz z umową o dostarczenie treści cyfrowych, konsument nabywa rzecz (np. sprzęt) na 

warunkach promocyjnych. W załączeniu niniejszego pisma znajdą Państwo tekst poprawki w 
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wersji przygotowanej przez Prezydencję austriacką wraz z zaproponowanymi przez nas 

modyfikacjami (zaznaczonymi czerwoną czcionką)  i ich uzasadnieniem.  

Będziemy zobowiązani, mając na uwadze argumenty przedstawione wyżej, oraz biorąc pod 

uwagę impas w Radzie UE w tym temacie, za wsparcie propozycji brzmienia art. 16 1a 

zaproponowanej przez Prezydencję austriacką z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki, 

ukierunkowanej na zapewnienie prawa do rekompensaty i sprzyjającej sprawiedliwym 

i  zrównoważonym relacjom na linii przedsiębiorca – konsument także w przypadkach, gdy 

konsument wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług nabywa rzecz. 

 

 
Z poważaniem, 

 

Włodzimierz Schmidt 

Prezes Zarządu IAB Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


