
 

 

DODATKOWE OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA QUASIKONSUMENTÓW, TJ. PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI 
FIZYCZNYMI ZAWIERAJĄCYMI ZE SPÓŁKĄ WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O. UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z ICH 

DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, A NIEPOSIADAJĄCĄ DLA NICH CHARAKTERU ZAWODOWEGO 
(nr 1/2021) 

 
Definicje 

 
Użyte w niniejszych dodatkowych ogólnych warunkach pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej: 
WKP – spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za nr KRS 709879, posiadającą NIP 583-001-89-31, kapitał zakładowy w wysokości 
19.919.527,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, posługującą się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem poczty 
elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl oraz numerem telefonu 0 801 04 45 45; 
Quasikonsument - osoba fizyczna zawierająca z WKP Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 
treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego; 
Umowa – jakakolwiek umowa, bez względu na jej przedmiot, której stronami są WKP i Quasikonsument; 
Wzorzec - wzorzec Umowy, w szczególności ogólne warunki umów, regulamin itp. dokument, który wiąże WKP i 
Quasikonsumenta w związku z zawartą Umową; 
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 

§ 1 
 
W przypadku gdy Quasikonsument zawierając z WKP Umowę złoży w jakiejkolwiek dozwolonej prawnie formie oświadczenie, 
że dana Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiada ona dla niego charakteru 
zawodowego, wówczas: 
1. w stosunku do Quasikonsumenta nie mają zastosowania te postanowienia Umowy lub Wzorca, które zgodnie z art. 3851-

3853 KC stanowią niedozwolone postanowienia umowne. W razie sprzeczności treści Umowy z Wzorcem umowy Strony 
są związane Umową; 

2. w przypadku gdy Umowa ma jednocześnie charakter umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów Ustawy, Quasikonsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach 
przewidzianych w Umowie lub Wzorcu, a jeśli nie zawierają one takich warunków lub są one sprzeczne z Ustawą wówczas 
prawo to przysługuje na warunkach wskazanych w rozdziale 4 Ustawy. Przypomina się jednocześnie, że prawo odstąpienia 
od Umowy nie przysługuje Quasikonsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy, w tym w 
szczególności: 

a. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Quasikonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po 
poinformowaniu go przez WKP o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

 
§ 2 

 
Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność WKP wobec Quasikonsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, chyba 
że z postanowień Umowy lub Wzorca wynika co innego.  
 

§ 3 
 

Za wyjątkiem postanowień rozdziału 4 Ustawy pozostałe postanowienia tej Ustawy nie mają zastosowania do Umowy zawartej 
pomiędzy WKP a Quasikonsumentem. Jeżeli WKP stosuje do określonych Umów odrębne Wzorce dla konsumentów i 
niekonsumentów, wówczas z uwzględnieniem zdania powyżej, do Umowy zawartej pomiędzy WKP i Quasikonsumentem 
zastosowanie ma Wzorzec/mają Wzorce stosowane dla umów z niekonsumentami.      
 

§ 4 
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w § 1 pkt 2. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszych 
dodatkowych ogólnych warunków. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 
 

§ 5 
 
Niniejsze dodatkowe ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych od 
tego dnia.   



 

 

Załącznik nr 1  
Wzór oświadczenia Quasikonsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/Umowy zawartej 
na odległość 
 

……………………………………….. 
Miejscowość, data 

 
Imię i nazwisko Quasikonsumenta(-ów) 
 
………………………………………………………….. 
Adres Quasikonsumenta(-ów) 
 
………………………………………………………….. 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  
ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa 

 
Oświadczenie Quasikonsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 
Ja/My(*) niżej podpisany/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od  
 
umowy dotyczącej …………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..  
 
zawartej w dniu ………………………………………………………. 
 
Wariant A(*) 
 
Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem/użyliśmy(*) przy 
zawarciu ww. umowy. 
 
Wariant B(*) 
 
Oświadczam/y(*), że chcę/chcemy(*), by zwrot płatności nastąpił na następujący numer rachunku bankowego: 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
         …………………………………………………………………….. 

Podpis Quasikonsumenta(-ów) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić  
 
Wariant A jest stosowany wówczas, gdy Quasikonsument nie wybierze wariantu B. Wynika on z przepisu art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego 
z żadnymi kosztami.") 
 
Wariant B jest stosowany, gdy Quasikonsument wybierze te wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam 
mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Quasikonsumenta i stanowi wyraźną 
zgodę, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 


