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1. Tytułem wste ̨pu. 

Osoby, które decydują się na otworzenie działalności gospodarczej 
polegającej na e-handlu powinny wiedzieć, że internet to szczególne 
miejsce dające nieograniczony zasięg kontaktu z klientem a co za tym 
idzie sprzedaży towarów lub usług większej grupie docelowej niż w 
przypadku tradycyjnej formy. Pociąga za sobą to jednak wiele 
konsekwencji natury prawnej. Przykładem może być już samo zawarcie 
umowy drogą elektroniczną1 czy świadczenie działalności gospodarczej 
poza granicami Polski. To także miejsce, w którym należy odpowiednio 
budować wizerunek marki oraz dbać o bezpieczeństwo zarówno 
platformy elektronicznej jak i klientów. Poprawne dobranie adresu 
internetowego oraz zawarcie odpowiednich not prawnych (dane 
identyfikujące i kontaktowe, polityka prywatności, regulamin) także jest 
istotne. O każdy z powyższych elementów należy zadbać od otwarcia 
działalności gospodarczej by zwiększyć efektywność funkcjonowania e-
sklepu co przedkłada się na zyski z jego prowadzenia. 

Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego2 przedsiębiorcą może być osoba 
fizyczna, osoba prawna i tzw. niepełna osoba prawna, prowadząca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Definicja 
legalna działalności gospodarczej i działalności zawodowej znajduje się 
w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3. Zgodnie z jego 
brzmieniem e-sklep będzie mieścił się w tym pojęciu, o ile jest to 
zarobkowa działalność handlowa lub usługowa wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca działa pod Firmą4. 

Zdolność prawna osobom fizycznym przyznawana jest od chwili 



urodzenia albo dla dziecka poczętego lecz jeszcze nienarodzonego 
(nasciturus) jako zdolność prawna warunkowa. Osobom prawnym oraz 
niepełnym osobom prawnym zdolność prawną przyznaje ustawodawca 
w drodze ustaw szczególnych (np. w tzw. ustawach ustrojowych). Na 
potrzeby niniejszego artykułu omówiony zostanie przypadek 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zakładający e-sklep z siedzibą 
w Polsce oraz zajmujący się sprzedażą towarów (rzeczy ruchomych) 
innych firm na terenie Unii Europejskiej5. 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną powinien posiadać pełną zdolność 
do czynności prawnych jednakże przy braku lub ograniczeniu zdolności 
do czynności prawnych dopuszcza się posłużenie się opiekunem lub 
kuratorem6 (przedstawicielstwo ustawowe). Wymóg ten wynika z 
samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach, której 
dokonywanych jest szereg czynności prawnych, dla których ważności 
niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą ukończenia 
lat 18, zaś wyjątkowo może ją nabyć kobieta w wieku 16 lat za zgodą 
sądu opiekuńczego. Dla uzyskania statusu przedsiębiorcy niezbędne jest 
posiadanie cech określonych w wyżej wskazanych artykułach oraz 
złożenie wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
prowadzanej przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy właściwy dla miejsca 
zamieszkania jednoosobowego podmiotu, o którym mowa w 
przykładzie. Dodatkowo należy wypełnić wniosek o nadanie numeru 
REGON, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu ZUS. 
Przedsiębiorca jest zobowiązany we wniosku o wpis do EDG podać 
siedzibę oraz warto by uzupełnił go o kod PKD 47.91.Z (sprzedaż przez 
internet). 

Umowa sprzedaży może być zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a 
konsumentem (B2C) albo pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). 
Konsumentem jest zgodnie z art. 221 KC osoba fizyczna dokonująca 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną. 
Zanim jednak dojdzie do jej zawarcia przedsiębiorca powinien 
prawidłowo założyć sklep w internecie. 



2. Wybór adresu strony www. 

Adres strony www składa się z nazwy wyrażonej za pomocą ciągu 
znaków oraz domeny. Znaki te mogą być właściwe dla danego kraju (np. 
ą, я , ö , ς ,由 ) o ile dopuszczone jest ich użycie w nazwie domeny lub 
samej domenie7. Domena to element adresu DNS (Domain Name 
System)8, który służy do identyfikacji w Internecie. Dzieli się je na 
rodzajowe (np. .biz ; .co ; .com ; .info ; .net ; .org) oraz krajowe (np. .ae ; 
.fr ; .pl ; .ru ; .se). Domeny można podzielić na najwyższego poziomu 
(.pl) oraz kolejnych poziomów (sklep.pl ; tv.sklep.pl i dalej). Subdomena 
to adres internetowy, który jest wyodrębniony w ramach domeny 
najwyższego poziomu (sklep.pl) lub wyższego poziomu (tv.sklep.pl). 
Można je podzielić na rodzajowe (np. org.pl ; shop.pl) lub regionalne 
(np. bieszczady.pl ; .waw.pl ; wroclaw.pl). Rejestrację i nadzór nad 
domenami sprawują różne organizacje. Dla przykładu w Polsce nadzór 
nad domeną „.pl” sprawuje NASK (Naukowa Akademicka Sieć 
Komputerowa), nadzór nad domeną „.eu” sprawuje EURid (Europejski 
Rejestr Nazw Domen Internetowych), nad domeną „.co” konsorcjum 
Internet S.A.S, nad „.com” i „.net” VeriSign Global Registry 
Services.�Domenę rejestruje się najczęściej poprzez stronę 
akredytowanego rejestratora, który oferuje wyszukiwarkę domen oraz 
możliwość zakupu serwera wirtualnego, hostingu (utrzymania domeny 
lub serwera) czy gotowej aplikacji sklepu internetowego. Wybór adresu 
internetowego jest kluczowy. Zasadniczo powinien być adekwatny do 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz tzw. targetu (w 
zależności od rynku, na którego terenie przedsiębiorca zamierza 
prowadzić działalność oraz osób, dla których dedykowane są produkty 
oferowane w e-sklepie). Powinien być krótki, ławy do zapamiętania, 
zapisania i wymówienia. Nazwa domeny może wykorzystywać 
skojarzenia jednak nie wszyscy mogą prawidłowo odczytać ich sens 
dlatego należy postępować w tym wypadku ostrożnie. Przedsiębiorca 
może posługiwać się Firmą lub inną nazwą. Jednakże nie może on 
naruszać praw osób trzecich. 

Adres strony internetowej powinien składać się z jednego wyrazu, który 



nie jest skomplikowany zarówno w mowie jak i piśmie oraz domeny 
krajowej lub rodzajowej. Wynika to z wielu czynników. Najważniejszy 
dotyczy oddziaływania na klienta. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na 
nazwę domeny składającą się z dwóch wyrazów, które nie przylegają do 
siebie powinien oddzielić je znakiem „-” by strona była lepiej 
indeksowana w wyszukiwarce. Nie powinien wybierać subdomen dla 
strony głównej e-sklepu, gdyż wydłużają one adres internetowy strony 
oraz są mało profesjonalne. Podobnie nie powinien wybierać subdomen 
regionalnych, gdyż potencjalny klient może wywnioskować, że 
przedsiębiorca świadczy działalność gospodarczą na terytorium np. 
danego województwa. Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 7 grudnia 2010 r. 
w sprawach połączonych C-585/08 i C-144/09 dotyczących umów 
konsumenckich9 samo posługiwanie się przez przedsiębiorcę stroną 
internetową nie stanowi działalności skierowanej do innych państw 
członkowskich10. Wybór zatem np. domeny „.eu” jeszcze o tym nie 
przesądza, że działalność kierowana jest do innych państw 
członkowskich. Ocenie podlega wystąpienie wskazanych w wyroku 
kryteriów11. 

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorca wysyła towary do krajów należących 
do Unii Europejskiej należy pamiętać o specyfice sądów właściwych do 
rozstrzygania sporów wynikłych z nawiązania stosunku prawnego 
pomiędzy kontrahentami. O prawidłowym zawarciu wybranych zapisów 
w regulaminie, zgodnych z porządkiem prawnym traktuję szerzej w 
rozdziale poświęconym notom prawnym. 

Przy rejestracji nazwy domeny obowiązuje zasada first come first served 
(FCFS). Zgodnie, z którą ten kto zarejestruje jako pierwszy dany adres 
internetowy ten może się nim posługiwać12. W związku z powyższym 
można wywnioskować, że nazwa domeny nie jest przedmiotem praw 
podmiotowych podlegających ochronie prawnej. Nie należy się jednak z 
tym poglądem zgodzić. Brak regulacji odnoszących się wprost do domen 
internetowych nie wyłącza ochrony obowiązującej na tle aktów 
odnoszących się do prawa własności przemysłowej (zwłaszcza znaku 
towarowego), czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń związanych z 
prawem do firmy czy dóbr osobistych. Adresy internetowe często 



przedstawiają wysoką wartość ekonomiczną co wykorzystują 
cybersquatterzy lub typesquatterzy. Dr Kondrat Mariusz zwraca uwagę 
na fakt, że za przedmiot ochrony można uznać rejestrację i używanie w 
dobrej wierze oznaczenia identyfikującego (nazwy domeny) używanego 
w ramach obrotu gospodarczego13. Nazwa domeny nie może jednak 
godzić w prawa ochronne osób trzecich. Dalsze rozważania w tym 
temacie wykraczają jednak poza temat artykułu. 

Na etapie wyboru adresu strony WWW powinien zostać 
przeprowadzony audyt, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł 
uniknąć kosztownego procesu w przyszłości. 

Spory domenowe rozstrzygane mogą być przed sądem powszechnym lub 
sądem polubownym. Spory o domenę „.pl”, gdy co najmniej jedna ze 
stron ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce rozstrzygane mogą 
być przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i 
Telekomunikacji (PIIT) albo Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej (KIG). Warto wiedzieć, że właściwym sądem dla 
rozstrzygania sporów o domenę „.eu” jest Czeski Sąd Arbitrażowy z 
siedzibą w Pradze a dla domen: „.biz, .cat, .cc, .co, .com, .info, .mobi, 
.net, .org, .ro, .tel, .travel, .tv, .web, .ws” właściwym jest National 
Arbitration Forum (NAF) z siedzibą w Minneapolis w USA. Wybór 
domeny powinien uwzględniać powyższe fakty, gdyż proces poza Polską 
wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów. 

Tytułem przykładu przedsiębiorca nie mający żadnych związków z 
Daimlar AG zakłada w internecie sklep z używanymi częściami marki 
Mercedes-Benz oraz zamierza posłużyć się nazwą domeny, która będzie 
rozpoznawalna. W wyszukiwarce domen sprawdza dostępność adresu 
„mercedes.pl”. Mercedes i Mercedes-Benz jest wspólnotowym znakiem 
towarowym, do którego prawa ochronne przysługują Daimlar AG. 
Oznacza to, że został zarejestrowany zgodnie�z Rozporządzeniem Rady 
Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego14. Prawo do 
posługiwania się nim przysługuje tylko autoryzowanym dealerom oraz 
innym osobom na zasadach określonych przez Daimlar AG. 



Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy może 
składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w 
formie graficznej, w szczególności wyrazów, łącznie z nazwiskami, 
rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań. Warunkiem 
jest umożliwienie odróżnienia towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Cechą 
konstytutywną oznaczenia znaku towarowego jest fakt, że jest ono 
„zmysłowo postrzegalne, jednolite i samodzielne względem towaru”15. 
Wyraz „Mercedes” oddziałuje na zmysł wzroku, odróżnia towary 
Daimlar AG od innych dostępnych w tym segmencie na rynku, świadczy 
o wysokiej jakości oferowanych towarów i usług oraz przyciąga 
klientów. Ponadto jest to przykład znaku renomowanego, mającego 
ugruntowaną świadomość wśród klientów na całym świecie, że 
„Mercedes” oferuje produkty luksusowe. Nazwa domeny e-sklepu nie 
może wykorzystywać renomy znaku towarowego i wprowadzać w błąd 
co do jakości oferowanych towarów oraz naruszać praw ochronnych. 
Przedsiębiorca powinien w nazwie domeny użyć ciągu znaków, które 
wyraźnie podkreślą brak związków z Daimlar AG. 

Naruszenie własności przemysłowej jest również dopuszczeniem się 
aktu nieuczciwej konkurencji16. Dodatkowo powód może podnosić 
naruszenie jego prawa do firmy oraz wielu innych przepisów 
zapewniających ochronę. Przedsiębiorca wybierając nazwę domeny 
„mercedes” naraża się na wytoczenie powództwa przeciwko niemu. 
Posłużenie się adresem „merce.pl” także nie uchroni go przed zmianą 
nazwy domeny i zapłaty odszkodowania. W wyroku Sądu Polubownego 
ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i 
Telekomunikacji z dnia 23 lipca 2010 r. sąd stwierdził, że posłużenie się 
nazwą „dora-go” przez przedsiębiorcę, który sprzedaje towary tego 
samego rodzaju co Dora Metal sp. z o.o. narusza prawa ochronne do 
zarejestrowanego znaku towarowego „Doram” oraz „Dora Metal”17. Sąd 
uznał, że słowo „dora” jest dominujące oraz identyfikuje towary. Jeżeli 
przyjąć, że określenie „merc” użyte w obrębie sprzedaży towarów 
związanych z motoryzacją w świadomości potencjalnych klientów 
wywołuje skojarzenie z cechami marki Mercedes, o których napisałam 



wyżej to należy uznać, że użycie tego określenia na oznaczenie towarów 
przedsiębiorcy będzie naruszać prawa Daimlar AG. 

3. Wybór serwera. 

Adres internetowy pozwala na identyfikację, jednakże by sklep 
internetowy mógł prawidłowo funkcjonować potrzebuje przestrzeni, na 
której zlokalizowane będą pliki wczytywane w czasie przeglądania 
WWW. Wybór serwera powinien być także przemyślany. Serwery 
narażone są na ataki cyberprzestępców dlatego jeżeli przedsiębiorca 
decyduje się na zakup własnego serwera powinien pamiętać o 
konieczności zatrudnienia co najmniej jednego informatyka. Oczywiście 
można także wykupić serwer wirtualny u usługodawcy, jednakże należy 
liczyć się z faktem, że osoby trzecie (pracownicy firmy, która udostępnia 
miejsce na serwerze) mogą uzyskać do niego łatwy dostęp. Pierwsze 
rozwiązanie dedykowane jest zwłaszcza większym e-sklepom 
(przynoszącym duże zyski, z dużą ilością klientów). Istotne jest by 
serwery były prawidłowo zabezpieczone oraz by w oddzielnym miejscu 
znajdowała się struktura strony WWW e-sklepu oraz by były ustawione 
różne poziomy dostępu. Na oddzielnym serwerze powinna znajdować się 
baza z danymi klientów. Takie rozmieszczenie utrudni atak 
cyberprzestępcom. Jak wynika z powyższego, w pierwszym przypadku 
przedsiębiorca jest niezależny i ma kontrolę nad tym co faktycznie dzieje 
się z danymi. Drugie rozwiązanie jest dedykowane zwłaszcza osobom, 
które zamierzają na strukturę informatyczną przeznaczyć mniejsze 
środki finansowe. Oznacza to, że najczęściej na takie rozwiązanie 
zdecydują się przedsiębiorcy prowadzący mały e-sklep. Jedynym plusem 
tego rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorca nie musi zatrudniać 
informatyka odpowiedzialnego za bezpieczeństwo strony oraz 
przeznaczać środków finansowych na jego szkolenia (często kosztowne) 
oraz infrastrukturę informatyczną. Jednakże e-sklep funkcjonuje w 
internecie, a zatem stosowanie odpowiednich rozwiązań 
umożliwiających jego prawidłowe zabezpieczenie jest niezbędne. Od 
przedsiębiorcy zależy jaki sposób wybierze. Nie należy jednak pomijać 
tej kwestii, gdyż cyberprzestępcy mogą doprowadzić do dużych strat 
finansowych, kradzieży poufnych danych klientów (loginy i hasła, dane 



osobowe, zapisane numery rachunku bankowego), dokonania zmian w 
kodzie źródłowym strony (np. ładowanie obiektów przy starcie e-sklepu 
zawierających oprogramowanie szpiegujące) i innych (np. wysyłka maili 
do klientów wykorzystujących technikę spear phising) 

4. Szablon e-sklepu. 

Wygląd strony WWW e-sklepu jest elementem także istotnym. Strona 
powinna być przejrzysta, lekka (szybko się wczytywać), pozbawiona 
nadmiernej ilości animacji oraz dostosowana do potrzeb osób starszych 
lub niewidomych (możliwość automatycznego powiększenia liter, 
prawidłowe oznaczanie obrazów, możliwość odsłuchu strony). Witryna 
powinna prezentować towary w sposób atrakcyjny a zarazem 
najwygodniejszy dla użytkowników. Nawigacja strony to element 
podstawowy dlatego należy prawidłowo ją skonstruować. Strony nie 
należy w całości tworzyć przy użyciu technologii flash, gdyż strony 
wykonane tą techniką wolno się wczytują, wymagają od użytkownika 
posiadania odpowiedniego oprogramowania18 oraz nie są przeznaczone 
dla tworzenia stron internetowych e-sklepów. Obecnie 
najpopularniejszym rozwiązaniem jest użycie systemu CMS (Content 
Management System). System zarządzania treścią oparty na języku CMS 
pozwala na łatwą obsługę e-sklepu bez konieczności posiadania wiedzy 
na temat języków programowania. 

Adres strony www ma za zadanie przyciągnąć klientów (podobnie jak 
opis strony) zaś struktura e-sklepu ma być miejscem, w którym klient 
chętnie będzie dokonywał zakupów. Przedsiębiorca może skorzystać z 
gotowych aplikacji sklepów internetowych oferowanych na zasadach 
open source (np. joomla), skorzystania z firmy oferującej dedykowane 
rozwiązania dla danego rodzaju sklepów lub podpisanie umowy o 
wykonanie i wdrożenie sklepu internetowego wraz z dodatkowymi 
elementami (np. newsletter) z firmą informatyczną. Warto mieć na 
uwadze, że strona internetowa e-sklepu powinna odróżniać się od innych 
i przyciągać oryginalnością. Korzystanie samodzielne przez 
przedsiębiorcę z gotowych szablonów oferowanych na zasadach open 
source pociąga za sobą zagrożenia w postaci braku zastosowania 



odpowiednich zabezpieczeń, nie wykonywania na czas backup'u strony 
internetowej (kopii zapasowej) oraz możliwość zainstalowania dodatków 
zawierających np. exploit'a (rodzaj złośliwego oprogramowania). 
Tworzenie platformy od podstaw pozwoli na łatwiejsze dostosowanie jej 
do potrzeb przedsiębiorcy a projekt będzie cechować oryginalność na tle 
gotowych szablonów dostępnych w internecie. 

Umowa na wykonanie i wdrożenie platformy e-sklepu jest umową o 
dzieło, dla której przedmiotem wykonania umowy jest utwór oraz jego 
umieszczenie na serwerze (wdrożenie). Nie jest to zatem klasyczna 
umowa o dzieło tylko przykład umowy mieszanej. Zgodnie z art. 1.1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych19 utworem będącym 
przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Podmiotami 
umowy są zamawiający (przedsiębiorca zakładający e-sklep) oraz 
przyjmujący (np. przedsiębiorca zatrudniający informatyków). 

Art. 627 KC określa essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne 
określające czynność prawną) właściwe dla umowy o dzieło. Są nimi 
zobowiązanie przez przyjmującego do wykonania oznaczonego dzieła 
(rezultat nastąpi w przyszłości) oraz zapłata wynagrodzenia przez 
zamawiającego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2003 r. 
wskazał, że przedmiot oznaczenia dzieła autorskiego powinien być 
określony w taki sposób, by zobowiązaniem przez przyjmującego było 
dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności 
twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej 
postaci20. Essentialia negotii umowy o wykonanie i wdrożenie platformy 
e-sklepu to zobowiązanie przez przyjmującego do wykonania 
określonego w umowie rodzaju utworu (szablonu e-sklepu), wskazanie 
postaci jego ustalenia (język programowania), formy rozporządzenia 
(rodzaj licencji), określenia pól eksploatacji w zakresie korzystania z 
utworu (np. brak dokonywania samodzielnie kopii strony) oraz jego 
wdrożeniu na serwer, a także zobowiązaniu przez zamawiającego do 
zapłaty wynagrodzenia. Dopuszcza się zawarcie postanowienia o 



wykonaniu dzieła autorskiego nieodpłatnie21. Pozostałe uzgodnienia 
stron wyrażone za pomocą klauzul umownych stanowią naturalia 
negotii, a zatem są to elementy przedmiotowe nieistotne z punktu 
widzenia określania typu czynności prawnej. Ich dokładne określenie 
jest jednak konieczne dla prawidłowego zabezpieczenia interesów stron 
umowy. 

Strony mogą wskazać klauzulę zupełności umowy (merger clause), na 
której podstawie ograniczają treść umowy do zapisów w niej zawartych 
co jednak nie wyłącza ogólnych reguł wykładni oświadczeń woli oraz 
zastosowania art. 247 KPC22. Umowa zawarta w formie pisemnej ad 
solemnitatem (określenie rygoru zachowania formy pisemnej zarówno 
dla zawarcia umowy jak i dokonania jakichkolwiek zmian powoduje, że 
uchybienie formy skutkuje nieważnością czynności prawnej)23 

zabezpiecza prawidłowo interes prawny stron umowy dlatego nie ma 
potrzeby, w mojej ocenie, stosowania klauzuli merger clause. 

Klauzule dodatkowe, które powinny znaleźć się w umowie odnoszą się 
do zakresu udzielonej licencji (licencja niewyłączna lub wyłączna), 
sposobu przeprowadzenia odbioru dzieła oraz określenia stanu zgodnego 
z oczekiwaniem zamawiającego (stan obiektywnej osiągalności), a także 
mogą szczegółowo określać odpowiedzialność gwarancyjną ciążącą na 
przyjmującym, klauzulę odnoszącą się do zakazu konkurencji, klauzulę 
pierwszeństwa oraz klauzule salwatoryjne24. Dodatkowe postanowienia 
mogą także modyfikować odpowiedzialność za wady oraz zawierać kary 
umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez przyjmującego. 

Z chwilą przyjęcia utworu zamawiający nabywa prawa określone w 
umowie. Jest to moment podpisania protokołu odbioru lub inny termin 
określony przez strony. Podpisanie protokołu odbioru powinno nastąpić 
po przeprowadzeniu skrupulatnego testu funkcjonalności struktury e-
sklepu (panelu sprzedawcy i klienta) oraz jego funkcjonalności na 
różnych przeglądarkach oraz urządzeniach umożliwiających dostęp do 
internetu. Strony w aneksie do umowy powinny określić jak będzie 
wyglądał test funkcjonalności zamówionego i wdrożonego dzieła, 



wskazać okres jego trwania oraz określić stan obiektywnej osiągalności, 
a także kary umowne lub obowiązek naprawienia wad w określonym 
terminie. W przedmiocie niniejszej umowy o dzieło autorskie i jego 
wdrożenie możliwe jest sporządzenie umowy przedwstępnej określającej 
termin zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku nie dojścia do 
skutku lub uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej jedna ze 
stron może żądać naprawienia szkody, którą poniosła na skutek 
zachowania drugiej strony. 

5. Znak graficzny e-sklepu. 

Logotyp powinien także pozwalać na łatwe odróżnienie danego e-sklepu 
od konkurencji oraz nie naruszać praw autorskich lub praw własności 
przemysłowej. Nie może on w związku z powyższym nawiązywać 
graficznie np. do znaku towarowego innej firmy lub np. wykorzystywać 
gotowych elementów graficznych, na które autor utworu nie otrzymał 
licencji. Logotyp podlega ochronie prawnoautorskiej, gdy spełnia cechy 
określone w art. 1.1 u.p.a.p., o których była mowa wyżej. Znak graficzny 
powinien być czytelny i dobrany adekwatnie do nazwy domeny lub 
przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wykonanie znaku graficznego e-sklepu jest przykładem umowy o dzieło 
autorskie. Warto by znalazły się w niej klauzule dodatkowe. 
Niezbędnym jest by przyjmujący potwierdził, że utwór będący 
przedmiotem umowy jest jego autorstwa oraz nie narusza praw osób 
trzecich. Zamawiający powinien zastrzec klauzulę o licencji wyłącznej 
do posługiwania się utworem na oznaczenie jego działalności 
gospodarczej w danym e-sklepie wraz z określeniem czasu jej trwania 
oraz przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do utworu. 

6. Noty prawne. ��� 

6.1 Dane identyfikuja ̨ce oraz dane kontaktowe. 

Danymi identyfikującymi przedsiębiorcę są jego Firma, siedziba, numer 
EDG oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą 
przedsiębiorcy. Danymi kontaktowymi są wszelkie adresy, numery 



telefonu, faksu, adresy e-mail oraz inne dane umożliwiające kontakt 
zarówno osobisty, listowny jak i elektroniczny. Dane te powinny być 
umieszczone na stronie w widocznym miejscu, np. w zakładce 
„Kontakt”. Na gruncie polskich przepisów art. 9.1 pkt.1 ustawy o 
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny25 nakłada na 
przedsiębiorcę obowiązek podania danych identyfikujących. Zaś art. 5.1 
dyrektywny o handlu elektronicznym nakłada obowiązek podania oprócz 
danych identyfikujących także dane kontraktowe, które umożliwiają 
łatwy, bezpośredni oraz stały kontakt z przedsiębiorcą26. 

6.2 Polityka prywatnos ́ci. 

Polityka prywatności to dokument, który określa jakie dane osobowe 
użytkowników są zbierane w czasie korzystania ze strony oraz w jakim 
celu i w jaki sposób są one wykorzystywane oraz zabezpieczane. Mogą 
być to zarówno dane użytkowników przeglądających stronę jak i 
zarejestrowanych w e-sklepie (potencjalnych klientów). Należy umieścić 
informacje jakie dane zbierane są automatycznie (np. adres IP, używana 
przeglądarka) oraz wskazać ich celowość. Dla przykładu jeżeli 
przedsiębiorca zamierza korzystać ze skryptu umożliwiającego podgląd 
w jakie elementy strony potencjalny klient kliknął to powinien w 
polityce prywatności poinformować, że ma taką możliwość oraz 
wskazać w jakim celu z niego korzysta. Jeżeli strona e-sklepu 
wykorzystuje pliki cookies także należy postępować jak wyżej. 

Koniecznym jest także wskazanie jakie dane przetwarzane są od chwili 
rejestracji na serwerze (np. formularz z danymi osobowymi potrzebnymi 
do realizacji zamówienia wypełniany na etapie rejestracji). Użytkownik 
internetu powinien wiedzieć, że jego prywatne dane nie będą 
przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem organów wymiaru 
sprawiedliwości w wypadkach naruszających prawo. 

Polityka prywatności powinna także zawierać informacje jakie dane 
osobowe potrzebne są przy złożeniu zamówienia oraz, że zarówno 
zalogowany użytkownik jak i niezalogowany ma prawo do ich zmiany 



oraz usunięcia w dowolnym czasie. 

Jeżeli e-sklep dysponuje newsletter'em powinny zostać określone zasady 
jego funkcjonowania (np. częstotliwość wysyłania wiadomości, proces 
rezygnacji z subskrypcji). Warto dodać, że powinna się także znaleźć 
informacja jakie dane są przetwarzane w wyniku np. kontaktu 
telefonicznego. Niezbędnym jest także podanie informacji w jaki sposób 
zabezpieczane są dane (np. logowanie poprzez protokół ssl). W tym 
miejscu warto napisać, że ze względów bezpieczeństwa cała strona 
powinna być szyfrowana (posiadać certyfikat) a nie tylko poszczególne 
elementy (np. moduł logowania). 

6.3 Regulamin. 

Regulamin to rodzaj wzorca umownego. Warunkiem złożenia 
zamówienia przez kontrahenta umowy powinno być potwierdzenie 
przeczytania, zrozumienia oraz zaakceptowania postanowień w nim 
zawartych. Składa się on z postanowień ogólnych oraz szczególnych. 
Zawiera zapisy odnoszące się do warunków w jakich prowadzona jest 
działalność gospodarcza przedsiębiorcy oraz może odnosić się do praw 
własności intelektualnej prezentowanych na stronie materiałów27. 
Powinien być napisany w sposób czytelny oraz drobiazgowy. 
Jednocześnie nie może on być enigmatyczny dla użytkowników. 
Przedstawienie poniższych postanowień ma charakter przykładowy i nie 
jest wyliczeniem ani opracowaniem pełnym ze względu na ograniczenia 
objętościowe niniejszego artykułu. 

W ramach postanowień ogólnych, które odnoszą się do należytego 
rozumienia pojęć używanych przez przedsiębiorcę można wyróżnić 
podstawowe pojęcia takie jak „przedsiębiorca”, „użytkownik” ; 
„zarejestrowany użytkownik” ; „kontrahent umowy” ; „teren 
świadczenia działalności gospodarczej”; „zaproszenie do zawarcia 
umowy” ; „oferta” ; „towary” ; „prawo do odstąpienia od umowy”. 

Definiując pojęcie przedsiębiorcy należy wskazać Firmę oraz siedzibę. 
Użytkownikiem jest osoba przeglądająca zasoby e-sklepu. 
Przedsiębiorca powinien zastrzec, że zarejestrowany użytkownik może 



dodatkowo składać oferty oraz od nich odstępować na zasadach 
określonych prawem polskim. Za kontrahenta umowy uważa się osobę, 
która zawarła umowę z przedsiębiorcą. Kontrahentem umowy może być 
zarówno inny przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Unii 
Europejskiej jak i konsument mający miejsce zamieszkania na terenie 
Wspólnoty. W ten sposób przedsiębiorca wyraża także, że przedmiot 
swojej działalności gospodarczej kieruje do innych państw 
członkowskich. 

Zaproszeniem do zawarcia umowy jest prezentowanie na stronie WWW 
przez przedsiębiorcę cenników, reklam, ogłoszeń oraz innych informacji 
skierowanych do kręgu nieoznaczonych adresatów28. W związku z 
powyższym ofertę składa użytkownik poprzez wypełnienie formularza 
zamówienia. Składając ofertę wskazuje towary oraz ich ilość, a także 
adnotacje poprzez, które może określić dodatkowe uwagi. Zgodnie z art. 
661 § 1 KC oferta wiąże składającego (kontrahenta umowy) jeżeli druga 
strona (przedsiębiorca) niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jeżeli 
przedsiębiorca dysponuje programem, który automatycznie przelicza ile 
towarów pozostało w e-sklepie oraz w jakiej cenie (np. czy nie są objęte 
dodatkowymi rabatami innymi niż wskazane w formularzu zamówienia) 
może oświadczenie woli o przystąpieniu do zawarcia umowy wyrazić 
poprzez użycie tzw. e-mail respondera (automatyczna wiadomość). 
Przedsiębiorca może jednak zastrzec, że odpowie na ofertę w ciągu 
określonego czasu od otrzymania oferty złożonej za pośrednictwem 
formularza. W tym celu przedsiębiorca powinien poinformować, że 
zarejestrowany użytkownik otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną 
o otrzymaniu oferty przez przedsiębiorcę, na podany w formularzu 
zamówienia adres e-mail lub inny, wskazany w „dodatkowych 
uwagach”. Od tego czasu liczony będzie termin na otrzymanie 
odpowiedzi na złożoną ofertę. 

Definiując pojęcie „towarów” należy wskazać, że przedsiębiorca nie jest 
ich producentem , są to rzeczy ruchome, opisane w sposób 
uwzględniający istotne cechy produktu oraz ze starannością. 

Konsument powinien zostać poinformowany o prawie do odstąpienia od 



umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia. Na 
chwilę publikacji artykułu trwają prace w Komisji Europejskiej nad 
ujednoliceniem na terenie Wspólnoty terminu na zwrot towarów przy 
umowach zawieranych z przedsiębiorcą na odległość. Proponowany 
termin wynosi 14 dni. 

Postanowienia szczególne związane z umową powinny określać zasady 
oraz warunki zawarcia umowy oraz konsekwencje jej zawarcia. W tym 
celu należy rozróżnić „moment zawarcia umowy” ; „system płatności” ; 
„warunki dostawy towaru” ; „warunki odstąpienia od umowy” ; „zwroty 
i reklamacje” ; „wymiana na inny towar” i szereg innych. Ta część 
regulaminu powinna zostać opisana przez przedsiębiorcę szczegółowo 
by zabezpieczył on się przed podnoszeniem ewentualnych roszczeń 
skierowanych przeciwko niemu. 

Moment zawarcia umowy powinien zostać określony jako złożenie 
oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Od tego czasu kontrahent umowy 
jest zobowiązany do zapłacenia za towar w określonym czasie oraz 
walucie. 

Kolejny element to wskazanie jaki system płatności przedsiębiorca 
akceptuje29, jak kształtują się ceny w zależności od waluty oraz 
wysokości podatku VAT. 

Warunki dostawy towaru powinny określać termin realizacji zamówienia 
oraz jego koszty, a także sposób ich pokrycia oraz możliwe jego 
opóźnienia. 

Warunki odstąpienia od umowy odnoszą się do sytuacji rezygnacji z 
zawartej umowy. 

Zwroty i reklamacje odnosić się powinny w szczególności do 
możliwości złożenia reklamacji, sposobu jej złożenia oraz opisu 
procedury jej rozpatrzenia. 

W zakresie dokonywania wymiany na inny towar przedsiębiorca 
powinien poinformować, że jest możliwość wymiany towaru na inny w 



tej samej cenie w określonych przypadkach. 

6.3.a Jurysdykcja. 

Przedsiębiorca dopuszcza możliwość zawierania umów sprzedaży z 
podmiotem zagranicznym dlatego powinien w regulaminie określić 
klauzulę jurysdykcji. Najlepiej wybrać sąd właściwy do rozstrzygania 
sporów wynikających z nawiązania stosunku prawnego właściwy 
miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy (siedzibę należy powtórzyć w 
tym miejscu). Zgodnie z art. 23.1 oraz 23.2 Rozporządzenia Rady 
44/200130 przedsiębiorca ma prawo umówić się w taki sposób z 
kontrahentem umowy będącym konsumentem. Jeżeli tego nie uczyni 
konsument będzie mógł pozwać go wybierając sąd właściwy dla jego 
miejsca zamieszkania (np. Sąd w Londynie czy w Brukseli). 

Wszelkie spory powinny być najpierw rozwiązywane w trybie 
kontraktowym lub polubownym a przedsiębiorca powinien dołożyć 
wszelkich starań by kontrahent umowy nie czuł się poszkodowany. 
Warto taką informację odnotować także w tym punkcie regulaminu. 

6.3.b Prawa własnos ́ci intelektualnej 

Zapisy odnoszące się do praw własności intelektualnej powinny 
określać, że prezentowane na stronie znaki towarowe służą jedynie 
oznaczeniu producenta towaru. Przedsiębiorca na witrynie e-sklepu 
powinien prezentować towar w sposób atrakcyjny graficznie. Do tego 
celu można wykorzystać fotografie lub krótkie i lekkie (waga pliku) 
filmy video. Jeżeli przysługują przedsiębiorcy prawa autorskie do grafik 
powinien poinformować o tym użytkowników oraz określić zasady 
korzystania (np. zgoda na umieszczanie ich na innych stronach). Jeżeli 
zamierza używać cudzych grafik powinien mieć na nie licencję. 

7. Uwagi kon ́cowe. 

Niewątpliwą zaletą e-sklepu jest fakt, że na witrynie internetowej można 
wyeksponować znacznie większą ilość towarów, w bardziej przejrzysty 
sposób oraz tańszy niż w przypadku wynajmu dużej powierzchni. 



Kolejną przewagą elektronicznego handlu nad formą tradycyjną jest 
możliwość zatrudniania mniejszej ilości pracowników, ustalenia 
większej elastyczności czasu pracy oraz mobilności. Niezależnie od 
miejsca, w którym pracownik się znajduje może on bowiem świadczyć 
pracę. Wystarczy posiadanie odpowiedniego urządzenia31 oraz 
podłączenie do internetu. Zamówienia mogą być realizowane o 
określonych porach dnia przez jedną osobę, a nie przez grupę osób jak 
ma to miejsce przy stanowiskach kasowych. Jednakże zanim e-sklep 
zacznie funkcjonować musi zostać prawidłowo założony. Jeżeli na tym 
etapie wystąpią błędy może doprowadzić to do kosztowanych procesów 
w przypadku naruszenia praw ochronnych czy braku właściwych 
oznaczeń jurysdykcyjnych. Niewłaściwy wybór adresu internetowego i 
opisu strony może także negatywnie odbić się na wizerunku i reklamie. 
Przedsiębiorca musi odnotowywać zyski z prowadzonej działalności, a te 
z pewnością nie wystąpią jeżeli będzie on posiadał nieprawidłowo 
zabezpieczoną strukturę informatyczną lub źle skonstruowany szablon e-
sklepu. Brak odpowiednich not prawnych także wpłynie na obniżenie 
efektywności e-sklepu. Warto dodać, że na stronie powinny pojawić się 
takie elementy jak FAQ (często zadawane pytania) oraz zakładka 
„Pomoc” (najlepiej online). Przedsiębiorca powinien wiedzieć, że 
zaufanie klientów w internecie zyska dzięki dbaniu o ich bezpieczeństwo 
oraz świadczeniu usług na najwyższym poziomie. 

Wysoka jakość usług, odpowiednie prezentowanie towarów oraz dbałość 
o klienta to bardzo ważne czynniki w handlu. Strona internetowa to 
wizytówka przedsiębiorcy dlatego powinna być wykonana perfekcyjnie. 
Klienci muszą na niej czuć się dobrze i bezpiecznie. Jeżeli 
przedsiębiorca zadba o elementy wskazane w artykule z pewnością 
będzie osiągać większe zyski niż konkurencja oraz będzie kreować w 
internecie wizerunek profesjonalisty, u którego można zakupić wiele 
towarów. 
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