
  

 

 

 

Dla osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG oraz wspólników spółek cywilnych 
 

 

 

Miejscowość ……....……………..….……………………, dnia ………………………… 

 

 

               O Ś W I A D C Z E N I E  

 

W związku z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r., o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08), która 

m.in. wprowadza zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, 

niniejszym oświadczam, że:  

umowę zawarłem/-am w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną 

działalnością gospodarczą i jej zawodowym charakterem.  

 

Wobec powyższego nie mają do mnie zastosowania przepisy dotyczące 

konsumenta jako osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Oświadczenie dotyczy umowy nr/zakupu nr/faktury 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Data, dane działalności gospodarczej, podpis składającego oświadczenie: 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

Uwaga! Pouczenie prawne - strona  2. 

 



  

 

 

 

Dla osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG oraz wspólników spółek cywilnych 
 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08) 

 

Art.  1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po art. 3854 dodaje się art. 3855 w brzmieniu: 

"Art. 3855. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby 

fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 

treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego  

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 

na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 

2) po art. 5563 dodaje się art. 5564i art. 5565 w brzmieniu: 

"Art. 5564. Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 

1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Art. 5565. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby 

fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 

treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego  

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 

na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 

3) po art. 5764dodaje się art. 5765 w brzmieniu: 

"Art. 5765. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby 

fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 

treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego  

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 

na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 

 

Art.  55. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) 

po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

"Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby 

fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 

umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego  

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.". 

 

 


	miejscowość: 
	data: 
	nr/zakupu  nr/faktury: 


