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PODSTAWOWE I KONTROWERSYJNE WYMIARY INTERNETOWYCH
SERWISÓW AUKCYJNYCH W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA CYWILNEGO

I. Wstęp

Jednym z największych benefi cjentów postępującego rozwoju technologicznego 

są niewątpliwie internetowe platformy handlowe. Oprócz sklepów internetowych, 

prowadzonych przez przedsiębiorców, w sieci ogromną rolę pełnią także serwisy 

aukcyjne, które jednak wykraczają funkcjonalnością poza tę nieco mylącą nomen-

klaturę. Przedmioty, jak również usługi, oferują w ich ramach zarówno osoby pro-

wadzące działalność gospodarczą lub zawodową, handlujące w Internecie w związku 

z jej wykonywaniem, jak i występujące w obrocie jako konsumenci. Rozwiązanie 

takie ma wiele zalet – od możliwości zakupu bądź uzyskania usługi w korzystniejszej 

cenie, pomniejszonej choćby o koszty utrzymania lokalu sprzedażowego, poprzez 

szeroki wachlarz ofert, aż po możliwość dotarcia do większego grona klientów. Sta-

nowią więc niezwykle mobilny i skuteczny sposób realizacji praw podmiotowych 

przysługujących uczestnikom obrotu. Nie można jednak zapominać o wadach oraz 

trudnościach kwalifi kacji prawnej takich rozwiązań – przede wszystkim o braku moż-

liwości empirycznego zapoznania się z przedmiotem przed jego zaku pem (w tym 

kontekście znaczenie mają zwłaszcza przepisy chroniące konsumentów) czy skutkach 

prawnych wynikających ze zróżnicowanych trybów przeprowadzenia transakcji. Han-

del taki może rodzić więc wiele problemów prawnych.

Niniejsze opracowanie składa się w dużej mierze z przemyśleń samego autora. 

Stara się on dopasować poszczególne aspekty handlu internetowego do konstruk-

cji wynikających wprost z przepisów. Wynika to w dużej mierze z faktu, że prawo 

mediów elektronicznych to stosunkowo młoda dziedzina, stąd różne działania pod-

miotów prawa cywilnego podejmowane w Internecie mogą budzić wątpliwości inter-

pretacyjne. Ponadto autor zdecydował się skorzystać z regulaminu popularnej inter-

netowej platformy handlowej Allegro (mającej 79,24% udziału w rynku – stan na 

19 sierpnia 2013 r.), a więc nie aktu prawa powszechnie obowiązującego, który jed-

nak w świetle cywilnoprawnej zasady swobody umów oraz dyspozytywnego charak-
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teru norm tej gałęzi prawa stanowi ważne ogniwo oraz oddaje istotę i mechanizmy 

działania serwisów oferujących tego typu usługi.

Na potrzeby niniejszego referatu pod następującymi skrótami należy rozumieć:

KC – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 

121);

Regulamin – regulamin prowadzonej przez Grupę Allegro platformy handlowej 

online o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje oraz 

świadczone inne usługi związane z transakcjami, utrzymywanej przez Grupę Allegro 

w domenie allegro.pl, dostępnej również w ramach innych serwisów internetowych 

prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.

II. Stosunki na linii sprzedający – kupujący oraz sprzedający – platforma

Zgodnie z art. 60 KC wola osoby dokonującej czynności prawnej może być 

ujawniona również w sposób elektroniczny. Umowy zawierane za pomocą Allegro 

stanowią w zdecydowanej większości klasyczny kontrakt sprzedaży – z wyjątkami 

przedmiotowymi, które to oferty mają charakter czysto informacyjny. Warunkiem 

jednak jest dokonanie przez kupującego Rejestracji pełnej konta, na co wskazuje art. 2 

pkt 2.2 lit. a oraz pkt 2.10 Regulaminu – w innym wypadku nie dojdzie do zawarcia 

umowy. Warto podkreślić, że przedmiotem ich świadczenia nie muszą być jedynie 

rzeczy w rozumieniu art. 45 KC, mogą stanowić je także prawa zbywalne (z zastrze-

żeniami Regulaminu). Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 47 KC „część 

składowa nie może być odrębnym przedmiotem własności”, co sprzedający powinni 

mieć szczególnie na uwadze, bowiem jej własność przechodzi wówczas jednocześnie 

na nabywcę. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o przynależności, „chyba że 

co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych” (art. 52 KC).

Pojawia się pytanie – czy konsument nabywający przedmiot od innego użytkownika 

może mieć pewność, że użytkownik ów dokonuje czynności prawnej w związku z pro-

wadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, tym samym, że do zawieranej umowy 

znajdą zastosowanie przepisy dotyczące umów konsumenckich? Platforma niejako uła-

twia konsumentom taką identyfi kację, gdyż na kanwie art. 3 pkt 3.3 Regulaminu nawet 

osoba fi zyczna, która jednak prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązana jest do 

założenia konta Firma. Wydaje się więc, że jeśli tego nie dokona, możemy domniemywać, 

że czynności dokonywane przez nią na Allegro nie pozostają w związku z jej działalnoś-

cią, a więc sam jest konsumentem, nawet jeśli na co dzień legalnie trudni się handlem. 

Podobnie wygląda kwestia w sytuacji odwrotnej, a więc gdy osoba fi zyczna, posiadająca 

konto Firma, sprzedaje rzecz niemającą nic wspólnego z ową działalnością, choćby ele-

ment wyposażenia jej mieszkania – należy wtedy, jak się wydaje, zgodnie z wspomnia-

nym postanowieniem Regulaminu, przyjąć domniemanie, że dokonuje ona czynności 

w związku ze swoją działalnością gospodarczą, co w świetle szczególnej ochrony jej kon-

sumenckiego kontrahenta może okazać się dla niej niekorzystne.

Oprócz tego może dojść do zawarcia innego rodzaju umowy, np. o dzieło 

w wypadku zaoferowania usługi (mimo mylącego pojęcia sprzedaży usług, z którego 
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korzysta Regulamin), bądź też najmu – wszystko zależy od jej przedmiotu oraz od 

elementów przedmiotowo istotnych oferty, które umożliwiają sklasyfi kowanie poten-

cjalnej umowy oraz określenie charakteru wynikającego z niej stosunku prawnego. 

Wówczas sprzedający stać może się wynajmującym lub wykonawcą dzieła, a kupujący 

najemcą lub zamawiającym. Z samej istoty owych transakcji wynika, że zakresem 

objęte będą jednak tylko umowy o charakterze odpłatnym. Należy przy tym stanow-

czo podkreślić, że oferty w kategorii usługi, zgodnie z Regulaminem, mają charakter 

wyłącznie ogłoszeniowy (art. 71 KC), tak więc nie ma miejsca w ich wypadku auto-

matyczne zawarcie umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Potrzebne jest 

wobec tego dodatkowe porozumienie użytkowników, stanowiące dopiero oświadcze-

nie woli o wstąpieniu w stosunek zobowiązaniowy.

Na powyższe wskazuje zawarta w Regulaminie defi nicja towaru – jest to „rzecz, 

usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem transakcji”. Przez transakcję z kolei 

nie należy rozumieć samej umowy, lecz „procedurę jej zawierania”. Zgodnie z pol-

skim porządkiem prawnym platforma zakazuje (w art. 4 Regulaminu) obrotu przed-

miotem, który „narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich 

(w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również 

których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje”. Załącznik 

nr 1 do Regulaminu wymienia z kolei szczegółowo przedmioty, których nie można 

oferować – lista ta stanowi poniekąd rozwinięcie wspomnianego artykułu, ale zawiera 

także zakaz handlu w ramach platformy niektórymi przedmiotami dopuszczonymi 

do obrotu w myśl prawa polskiego, takimi jak akcje lub udziały w spółkach.

Należy także rozważyć rodzaj umowy łączącej sprzedającego z platformą. Na myśl 

przychodzą dwie umowy nazwane, mianowicie umowa najmu oraz umowa agen-

cyjna. Pierwsza z tego względu, że mamy do czynienia z używaniem przez sprzeda-

jącego pewnego fragmentu serwerów platformy w celu oferowania towarów. Pojawia 

się jednak problem mający źródło w części ogólnej Kodeksu, gdyż zgodnie z art. 45 

KC rzeczami w jego rozumieniu są tylko przedmioty materialne, do których niewąt-

pliwie nie można zaliczyć przestrzeni wirtualnej, choć poniekąd usprawiedliwione 

byłoby uznanie opłat i prowizji uiszczanych przez sprzedającego za czynsz. Umowa 

agencyjna z kolei charakteryzuje się tym, że agent zobowiązuje się do pośredni-

czenia przy zawieraniu z klientami przedsiębiorcy umów lub do działania w jego 

imieniu. W związku z tym każdy sprzedający musiałby posiadać wówczas status 

przedsiębiorcy, ponadto to platforma musiałaby pośredniczyć lub działać w imieniu 

owego profesjonalnego uczestnika obrotu, a nie on sam. Pomimo pojawiających 

się podobieństw, w związku z powyższymi rozważaniami należy uznać, iż mamy do 

czynienia z umową nienazwaną, której postanowienia zawiera Regulamin. Fragmenty 

Regulaminu dotyczące stosunków sprzedającego z platformą bądź wpływające na te 

stosunki można więc uznać za wzorzec umowy adhezyjnej.

Co natomiast z realizacją uprawnień konsumenckich w wypadku zawarcia umowy 

z Allegro? Umowy konsumenckie to przecież nie tylko umowy sprzedaży, ale także 

kontrakty dotyczące usług, w tym te o świadczeniu ich drogą elektroniczną.
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Art. 2 pkt 2.5 Regulaminu, który stanowi o możliwości odstąpienia od zawartej 

z platformą umowy w ciągu 10 dni (nie tylko w przypadku konsumenta) w mojej 

opinii poniekąd rozszerza – choć oczywiście nie na gruncie prawa powszechnie 

obowiązującego – skuteczność pewnych postanowień ustaw konsumenckich rów-

nież na użytkowników będących przedsiębiorcami. Częściowo pozostaje jednak 

sprzeczny z zasadami polskiego prawa ochrony konsumentów. Mianowicie zdanie 

drugie wspomnianego postanowienia uniemożliwia odstąpienie od umowy w regula-

minowym (oraz ustawowym) terminie, jeżeli użytkownik wykonał jakąkolwiek czyn-

ność w ramach Allegro, „w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał 

z opcji kup Teraz bądź wystawił Towar”. W wypadku użytkowników-przedsiębiorców, 

na tle naszego systemu cywilnego nie widać przeszkód ku takiemu ograniczeniu, jed-

nak prawo w wypadku konsumentów pozostaje przecież bardziej nieubłagane. Poja-

wia się także pytanie, czy Allegro, chcąc pozostawić swój Regulamin w zgodności 

z polskim porządkiem, po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta, o której 

w dalszej części, przedłuży wspomniany termin z 10 do 14 dni.

III. Formy transakcji oraz ich skutki prawne, ogólne i konsumenckie

Transakcje w ramach Allegro mogą odbywać się na dwa sposoby (a także trzeci – 

mieszany), określone w art. 3 pkt 3.2 Regulaminu:

1. Licytacje, stanowiące aukcje w myśl art. 701 KC. Należy przy tym zaznaczyć, że 

przez organizatora aukcji w świetle przepisów KC nie należy rozumieć platformy 

Allegro, a sprzedającego (analogicznie do oferenta), choć w tym aspekcie mogą 

powstać wątpliwości na mocy art. 701 § 2 KC, ponieważ to nie sprzedający, a sama 

platforma wskazuje na istotne warunki prowadzenia aukcji, użytkownik z kolei 

określa przede wszystkim jej przedmiot oraz cenę wywoławczą, ewentualnie rów-

nież minimalną. W konsekwencji, powołując się na art. 705 KC, tylko sprzeda-

jący oraz licytanci mogą żądać unieważnienia umowy. Taka interpretacja wydaje się 

poprawna w świetle art. 7 pkt 7.2 Regulaminu, który stanowi, że „zawarcie umowy 

pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, a po 

zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących 

przepisów prawa”. Przesłanki z art. 705 KC mogą mieć istotne znaczenie w kwestii 

licytacji internetowych, gdyż często dochodzi do sytuacji, gdy sprzedający działa 

w porozumieniu z innymi osobami, aby przykładowo podnieść cenę sprzedaży 

– czego zakazuje Regulamin, co jednak jest trudne do wykrycia przez obsługę ser-

wisu, pozostając jednocześnie w sprzeczności z dobrymi obyczajami.

W tym miejscu przywołać należy art. 7 pkt 7.3 Regulaminu, który stanowi, że 
„jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzia-

nych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej 

formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po 

potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji kup teraz, może dochodzić 

zawarcia tej umowy”. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z zakupem w drodze 
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aukcji, nie powstaje żaden problem z zakwalifi kowaniem tego rozwiązania, gdyż 

podobne brzmienie przyjmuje art. 702 § 3 KC.

2. Opcja „kup teraz”. Pomimo reklamowania Allegro jako portalu aukcyjnego funk-

cja ta nabiera podstawowego znaczenia w kontekście transakcji na platformie, 

zwłaszcza ze względu na dużą liczbę profesjonalnych uczestników obrotu wśród 

sprzedających. Niezbędne jest określenie jej charakteru prawnego, gdyż nie mamy 

już do czynienia z zastosowaniem art. 701 KC, co może być mylące dla użyt-

kowników. Zawartą w tym trybie umowę zakwalifi kować należy jako przyjęcie 

oferty z art. 543 KC, ponieważ wydaje się, że z racji powszechnego dostępu 

do sieci można uznać ofertę na witrynie internetowej za „wystawienie na widok 

publiczny”.

W świetle takiej interpretacji wspomniany wyżej punkt Regulaminu, dotyczący 

dochodzenia zawarcia umowy wymagającej formy szczególnej, może powodować koli-

zję tego postanowienia z Kodeksem cywilnym. Dyskusyjne jest bowiem, czy można 

odnieść się w tej sytuacji do konstrukcji umowy przedwstępnej z art. 389 KC. Po 

pierwsze, cel takiej umowy, tj. wstępne porozumienie zawiązywane najczęściej z racji 

przemijających przeszkód, raczej nie odpowiada celowi dokonania transakcji na plat-

formie internetowej. Po drugie, możliwość wywarcia skutku silniejszego, tj. dopro-

wadzenia do zawarcia umowy, uzależniona jest od spełnienia wymagań stawianych 

umowie przyrzeczonej, w szczególności wymagań co do formy (art. 390 § 2 KC), co 

w tym wypadku oczywiście nie ma miejsca. W związku z tym, opierając się li tylko 

na Regulaminie serwisu, sąd nie mógłby wydać na mocy art. 64 KC orzeczenia zastę-

pującego oświadczenie woli strony. W innym wypadku byłoby to zmarginalizowanie 

istotnej roli oraz funkcji pełnionych przez formy szczególne czynności prawnych. 

Bardziej zasadne wydaje się odniesienie do konstrukcji culpa in contrahendo, a więc 

winy w kontraktowaniu, w oparciu o przepisy deliktowe (art. 415 KC). Strona chcąca 

doprowadzić do zawarcia umowy nie mogłaby tego dokonać, ale mogłaby ubiegać 

się o naprawienie wynikłej stąd szkody w granicach ujemnego interesu umownego. 

Pewnym remedium może więc okazać się wymóg posiadania przez użytkowników 

elektronicznych podpisów weryfi kowanych za pomocą kwalifi kowanych certyfi katów 

– oświadczenia woli stron są wówczas równoważne oświadczeniom złożonym w for-

mie pisemnej (art. 78 § 2 KC).

3. Sposób mieszany stanowi połączenie dwóch wyżej wymienionych. Sprzedający 

ustanawia zarówno cenę wywoławczą, jak również cenę w ramach opcji „kup 

teraz”, jednak w momencie złożenia pierwszej oferty w aukcji możliwość przy-

jęcia oferty w drugim trybie wygasa (jeśli ustalona jest cena minimalna, opcja ta 

znika po jej osiągnięciu). Dalsze postępowanie kontrahentów, czy ściślej mówiąc – 

skutki prawne, zależą od sposobu, w jaki umowa pomiędzy nimi została zawarta, 

nie różnią się więc od opisanych wcześniej.

Skutki prawne poszczególnych trybów istotne są także z perspektywy ochrony 

konsumentów. Do sprzedaży z licytacji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), 
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nie stosujemy bowiem przepisów Rozdziału 2 tego aktu, którego przedmiotem są 

umowy zawierane na odległość. Jest to istotne z punktu widzenia postanowienia 

dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania 

rzeczy (lub jej zawarcia, jeśli umowa dotyczy usługi). Konsumenci bowiem często 

nie są świadomi, że nawet w momencie zakupu od sprzedawcy będącego przedsię-

biorcą, ale w trybie licytacyjnym, nie przysługuje im to prawo. Podobne rozwiązanie 

znalazło się w rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, który zakresem 

pojęcia aukcji publicznej obejmuje także – jak się wydaje – aukcje przeprowadzane za 

pomocą serwisów internetowych. Akt ten niebawem powinien zostać wprowadzony 

do naszego porządku prawnego, zgodnie z dyrektywami unijnymi, przede wszystkim 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 r.), zastępując prze-

pisy wymienionej ustawy w zakresie ochrony konsumenta. Nie ma jednak żadnych 

powodów, aby ograniczać uprawnienia do odstąpienia w związku ze skorzystaniem 

z opcji „kup teraz”, czy to na aukcji udostępniającej wyłącznie tę opcję, czy również 

licytację. Dodatkowo, wspomniany projekt wydłuża czas na odstąpienie umowy do 

14 dni.

W przypadku zakupu licytacyjnego konsumenci mogą posiłkować się wynikają-

cymi z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-

menckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176; Dz. U. z 2009 r. 

nr 115 poz. 960; Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 169) przepisami, dotyczącymi niezgod-

ności towaru z umową, które jednak przewidują bliżej idące uprawnienia kupującego 

oraz wymagają wspomnianej przesłanki dotyczącej wadliwego świadczenia sprzeda-

jącego. Należy pamiętać, że również te przepisy zostaną derogowane mocą ustawy 

o prawach konsumenta. Nie zmienia to jednak istoty omawianej kwestii w polskim 

porządku, mimo że projekt posługuje się pojęciem „wady fi zycznej” w odniesieniu 

do niezgodności towaru z umową oraz implementuje przepisy stanowiące dotych-

czas odrębny akt prawny do Kodeksu cywilnego.

IV. Błędy oferentów – czy są wówczas „skazani” na sprzedaż przedmiotu poniżej 
wartości?

Od początku funkcjonowania internetowych platform handlowych niejednokrot-

nie dochodziło do sytuacji, gdy podczas tworzenia oferty sprzedający popełniał nie-

zamierzony błąd, przejawiający się w ustanowieniu zdecydowanie zaniżonej ceny 

w ramach opcji „kup teraz”, czy też ceny minimalnej w wypadku aukcji. Pomyłki 

te dotyczyły przede wszystkim przedmiotów o istotnej wartości, takich jak pojazdy 

mechaniczne.

Zgodnie z obowiązującymi jeszcze kilka lat temu przepisami platformy Allegro 

również w wypadku przyjęcia oferty lub zwycięstwa w licytacji w ramach kategorii 

Samochody dochodziło do zawarcia umowy. W związku z tym sądy słusznie przy-

chylały się do stanowisk powodów, którzy żądali wydania przedmiotu w zamian za 
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uiszczoną, choć zaniżoną cenę, a także innych sytuacji, w których sprzedający nie 

chcieli wykonać ciążących na nich obowiązków. Przykładem jest wyrok Sądu Rejo-

nowego dla Warszawy-Pragi Północ z 2007 r. Dotyczył stanu faktycznego, w którym 

cena nie była rażąco zaniżona w wyniku błędu, jednak sprzedający zaoferował na 

licytacji samochód, którego nawet nie był właścicielem – jak sam stwierdził, w celu 

sprawdzenia, jaką cenę otrzymałby za taki pojazd. Tym samym, jako że nie mamy 

do czynienia z pierwotną niemożliwością świadczenia (art. 387 KC) – istniały takie 

pojazdy, choć nie w jego majątku – sprzedający musiał nabyć pojazd, choćby po 

cenie wyższej niż wylicytowana przez kupującego, i za tę cenę samochód przekazać.

Allegro, mając na uwadze powyższe sytuacje, postanowiło z dniem 24 lutego 2011 

r. rozszerzyć katalog kategorii, wśród których oferty mają charakter wyłącznie infor-

macyjny, m.in. na Samochody (wcześniej adnotacją taką objęte były przede wszystkim 

Nieruchomości). Samo wygranie licytacji bądź skorzystanie z opcji „kup teraz” nie 

stanowi więc zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa. Objęte tą regulacją, 

znajdującą się w art. 3 pkt 3.6 Regulaminu, są ponadto kategorie: Wakacje, Motocykle, 
Maszyny budowlane i rolnicze itd., a także wcześniej wspomniane Usługi oraz Żywe 
zwierzęta. Tym samym należy traktować je jako „ogłoszenia skierowane do ogółu lub 

do poszczególnych osób, które poczytuje się w razie wątpliwości za zaproszenie do 

zawarcia umowy”, uwzględnione w art. 71 KC – w taki też sposób interpretują to 

postanowienie prawnicy Grupy Allegro.
Powyższe postanowienie Regulaminu ma zarówno swoich zwolenników – zapewne 

głównie wśród roztargnionych sprzedawców – jak i przeciwników. O ile objęcie taką 

regulacją nieruchomości można zrozumieć, skoro nawet ustawodawca nadaje rozporzą-

dzaniu nimi tak istotne znaczenie z racji ich społecznej doniosłości, o tyle uwzględnie-

nie przy tym samochodów czy motocykli powoduje umniejszenie roli internetowych 

platform, co wydaje się zjawiskiem negatywnym w dobie postępu technologicznego. 

Od dorosłych ludzi, zdolnych rozporządzać swoim majątkiem (tj. posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych), należy oczekiwać podstawowej rozwagi przy kom-

pletowaniu ofert opiewających na istotne składniki ich majątku – tym bardziej że 

sprzedawcy i tak są wówczas obowiązani do uiszczenia prowizji platformie.

W przypadku kategorii nieujętych w powyższym punkcie regulaminu, w razie 

ewentualnego konfl iktu z kupującym, nieokrzesanemu sprzedającemu pozostaje 

próba oparcia swojej linii obrony na art. 84 KC, tj. „istotnym błędzie co do tre-

ści czynności prawnej”. Oczywiście dowiedzenie popełnienia tego błędu, zgodnie 

z ogólną regułą onus probandi z art. 6 KC, będzie spoczywało na sprzedającym. Nie 

ulega w tym wypadku wątpliwości, że w przypadku rażąco niskiej ceny kupujący 

mógł z łatwością błąd zauważyć. Warunkiem wówczas jest jednak „złożenie tej osobie 

oświadczenia na piśmie, a uprawnienie to wygasa z upływem roku od jego wykrycia”.
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V. Trzynastolatek a samodzielne zakupy na Allegro

Art. 15 KC stanowi, że „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają 

m.in. małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście”. Z kolei art. 17 KC zastrzega, że do 

ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czyn-

ności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna 

jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Nie oznacza to, że Allegro uniemożliwia 

osobom między 13 a 18 rokiem życia dokonywania transakcji w ramach platformy. 

W tym celu stworzono konto Junior.
Zgodnie z art. 2 pkt 2.1 zd. 2 – „Użytkownikami mogą być osoby, które ukoń-

czyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać 

prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa i z zastrzeżeniem Zasad konta Junior”. Użytkownik konta Junior oświadcza 

z kolei, podczas rejestracji, że zawiera umowy w ramach Allegro za zgodą opiekuna 

prawnego. Na pierwszy rzut oka znajdzie tu zastosowanie art. 17 KC. Jednak czy taki 

właśnie skutek wywoła wspomniane oświadczenie małoletniego; jaką ma ono moc 

prawną? Czy nie powinno pochodzić od jego rodziców?

VI. Dokonanie transakcji a spadkobiercy

Co w momencie, gdy sprzedający bądź kupujący umiera po wygraniu licytacji bądź 

przyjęciu oferty w trybie „kup teraz”? Kluczowe znaczenie dla odnalezienia się w takiej 

sytuacji będzie miał art. 155 KC, którego § 1 stanowi, że m.in. „umowa sprzedaży prze-

nosi jednocześnie własność” (tzw. podwójny skutek – zobowiązująco-rozporządzający), 

ale tylko w wypadku, „gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do toż-

samości”. Rzecz nie należy już wówczas do spadku pozostawionego przez sprzedają-

cego, gdyż automatycznie własność nabywa kupujący – pozostaje jednak konieczność 

spełnienia drugiego z obowiązków sprzedawcy, tzn. wydania rzeczy, czego – jak się 

wydaje – dokonać powinni jego spadkobiercy. W wypadku śmierci kupującego w tak 

niefortunnym momencie rzecz wchodzi z kolei w skład jego spadku, a spadkobiercy 

obowiązani są do odebrania rzeczy, ewentualnie także zapłaty ceny. Inaczej sytuacja 

wygląda, gdy przedmiotem aukcji lub oferty są „rzeczy oznaczone co do gatunku” (np. 

sprzedający jest przedsiębiorcą oferującym na aukcji wieloprzedmiotowej więcej niż 

jeden komplet rękawiczek tej samej marki, rodzaju oraz koloru) lub „mające powstać 

w przyszłości – wówczas do przeniesienia własności potrzebne jest również przeniesie-

nie posiadania”. W sytuacji takiej obowiązki sprzedawcy lub kupującego przechodzą 

na jego spadkobierców, jako obowiązki majątkowe, wraz z innymi zobowiązaniami 

zmarłego (art. 922 § 1 KC).

W świetle powyższych rozważań należy oczywiście zaznaczyć, że nie istnieje moż-

liwość sprzedaży konta, poza opisanym wyjątkiem. W myśl art. 44 KC nie stanowi 

więc ono elementu mienia użytkownika.
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VII. Handel zespołami praw i obowiązków, przynależność konta

Choć brzmi to nieco abstrakcyjnie, ciekawie rysuje się w świetle platformy Allegro 

kwestia obrotu spadkiem (czyli „ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, 

niezwiązanych ściśle z jego osobą” z art. 922 KC) oraz przedsiębiorstwem (rozumia-

nym jako „zespół składników materialnych i niematerialnych” w myśl art. 551 KC). 

Regulamin w żadnym miejscu – przede wszystkim w Załączniku nr 1 – nie wska-

zuje na zakaz handlu wymienionymi zespołami praw – a wręcz wyróżnia prawa jako 

przedmioty obrotu. Oczywiście również polskie prawo dopuszcza obrót nimi (art. 552 

i 1051 KC). Należy pamiętać jednak, że zarówno zbycie przedsiębiorstwa, jak i spadku 

wymaga form szczególnych czynności prawnych (odpowiednio formy pisemnej z pod-

pisami notarialnie poświadczonymi – art. 751 KC oraz aktu notarialnego – art. 1052 

KC). Z pomocą w tym wypadku przychodzi jednak wspomniany wcześniej  art. 7 pkt 

7.3 Regulaminu. Wątpliwość może pojawić się w przypadku spadku obejmującego 

obowiązki spoczywające na zmarłym, a którymi obarczeni zostali spadkobiercy. Prze-

chodzą one bowiem na nabywcę spadku, a Regulamin wymienia w ramach Towarów 

jedynie prawa. Warunkiem oczywiście pozostaje, aby wśród ich składników nie znajdo-

wały się przedmioty, którymi handel jest zakazany w świetle Regulaminu, jak również 

przedmioty objęte kategoriami, w ramach których oferty mają charakter czysto infor-

macyjny – bynajmniej w celu wywołania skutku związania umową. Obrót wymienio-

nymi, a w szczególności spadkiem, mógłby zostać także uznany za naruszający dobre 

obyczaje w myśl art. 4 pkt 4.1 Regulaminu – którą to klauzulę, jak się wydaje, można 

interpretować rozszerzająco wobec rozumienia kodeksowego „zasad współżycia spo-

łecznego”. W kwestiach praktycznych kłopotliwe byłoby zakwalifi kowanie spadku lub 

przedsiębiorstwa do określonej kategorii. Rozsądniejsze wydaje się więc zaoferowanie 

poszczególnych składników z osobna, zarówno w ramach uprawnień z przedsiębior-

stwa, jak i spadku.

Odwróćmy jednak problem i zastanówmy się, jak przedstawia się sprawa przy-

należności konta do spadku oraz do składników przedsiębiorstwa. Kwestia spadku 

wydaje się nieskomplikowana, gdyż Regulamin w wielu miejscach akcentuje ścisły 

związek konta z osobą użytkownika. Przede wszystkim wskazuje on w art. 2 pkt 2.13, 

że konta są niezbywalne (z pewnym zastrzeżeniem). Postanowienie to wydaje się 

więc pozostawać w zgodzie z prawem polskim, bowiem zgodnie z taką interpretacją 

można zakwalifi kować prawo do konta jako prawo niemajątkowe, a te z kolei sta-

nowią prawa podmiotowe niezbywalne i w świetle art. 922 KC nie wchodzą w skład 

spadku. Charakter osobisty konta podkreśla system komentarzy – następca prawny 

użytkownika nie musi być przecież osobą zaufaną tak, jak zmarły użytkownik, i wów-

czas może dojść do wprowadzenia w błąd jego potencjalnych kontrahentów.

Autorzy Regulaminu poczynili jednak wyłom w kwestii przedsiębiorców, a ściślej 

mówiąc kont typu Firma wchodzących w skład przedsiębiorstwa (również art. 2 

pkt 2.13), bowiem „mogą one przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zby-

cia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części”. W świetle art. 551 Kodeksu 

cywilnego konstrukcja taka wydaje się jednak chybiona, gdyż „w skład przedsiębior-
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stwa wchodzą także składniki niematerialne” – co nie jest przecież tożsame z poję-

ciem praw niemajątkowych. Można byłoby przychylić się do tej koncepcji jedynie 

w wypadku uznania prawa do konta za prawo majątkowe – argumentem za takim 

rozwiązaniem jest niewątpliwie wartość ekonomiczna, którą reprezentuje, zwłaszcza 

w wypadku kont Firma. Ponadto pozostaje to w sprzeczności z zasadami obrotu na 

Allegro, gdyż nabywca przedsiębiorstwa nie musi przecież zasługiwać na komentarze 

otrzymane przez poprzednika, tym samym na zaufanie innych użytkowników. Funk-

cjonowanie pod tą samą nazwą innego przedsiębiorcy może być również mylące dla 

dotychczasowych klientów.

VIII. Podsumowanie – refl eksja

Jak wskazują przedstawione odniesienia do przepisów Kodeksu cywilnego, 

autorzy Regulaminu miejscami prawdopodobnie podeszli bez refl eksji do niektó-

rych wymagań przez nich stawianych. Z drugiej jednak strony, część postanowień 

odzwierciedla treść Kodeksu w dużej mierze, co również należy ocenić negatyw-

nie. Bezcelowe przecież wydaje się powielanie prawa powszechnie obowiązującego 

w umowach, zwłaszcza jeśli dany przepis nie umożliwia autonomicznego ukształto-

wania fragmentu stosunku prawnego między stronami. Nie należy zapominać także, 

że wszelkie powyższe rozważania mogą w wyjątkowych sytuacjach stracić na znacze-

niu, nawet w wypadku wypełnienia wszystkich przesłanek skutecznego zawiązania 

stosunku zobowiązaniowego. Sieć ma bowiem tę wadę, że nie wiemy, kto znajduje 

się po drugiej stronie. Być może będzie to dziecko, które w jakiś sposób obejdzie 

procedury oraz zabezpieczenia platformy i zamówi nasz produkt, choćby na fi kcyjne 

dane? Dopóki nie rozpowszechni się korzystanie z bezpiecznych podpisów elektro-

nicznych, weryfi kowanych przy pomocy ważnego certyfi katu, tym samym konta na 

platformach internetowych nie będą zabezpieczane właśnie za ich pomocą, dopóty 

takich sytuacji prawdopodobnie nie unikniemy.
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BASIC AND CONTROVERSIAL RULES OF ONLINE AUCTION SERVICES 
IN THE LIGHT OF THE POLISH CIVIL LAW

Summary

One of the greatest benefi ciaries of progressing technological development are 

undoubtedly the online auction websites. Beside the web stores lead by entrepre-

neurs, a major role within Internet is played by auction sites, which functionality, 

however, transcends beyond that slightly confusing nomenclature. The drawbacks 

of such solutions and diffi culties concerning their legal qualifi cation must not be 

forgotten.

Most importantly, legal effects implied by the particular mode of concluding a 

contract under mentioned websites must be noticed, since it is controversial in the 

light of Polish Civil Code. Another interesting issue refers to consumer protection 

in case of distance contracts. The author also took under consideration the sets of 

rights and obligations, which constitute enterprise or inheritance in the context of 

possible trade via similar websites as well as the affi liation of the account to the 

mentioned. Whereas, what is happening to the obligations of buyers and sellers after 

they pass away?

Author decided to use the by-laws of a popular online auction website. It is obvi-

ously not one of the generally applicable legal acts, although – in the light of the 

principle of the freedom of contract – it might be recognized as a crucial factor and 

surely captures the essence of websites offering this type of services.

Key words

Online commerce, auction websites, sale, consumer protection, bidding, inheritance, 

enterprise.




