
I. Zagadnienia ogólne

1. Kodeks cywilny

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121)1

(zm.: Dz.U. 2014, poz. 827; 2015, poz. 397, poz. 539, poz. 1137)

Wyciąg

(…)

Art. 221.2 [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośred-
nio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(…)

Art. 3831.3 [Zakaz żądania zawyżonej opłaty] Przedsiębiorca nie może
żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu za-
płaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku
z tym sposobem zapłaty.

(…)

Art. 384. [Związanie wzorcem, konsument] § 1. Ustalony przez jedną
ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór
umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed
zawarciem umowy.

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 23.01.2014 r.
2 Art. 221 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
3 Art. 3831 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która

wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego
rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mo-
gła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów
zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie
zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci

elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem
umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i od-
twarzać w zwykłym toku czynności.

§ 5. (uchylony)

Art. 3841. [Zobowiązanie ciągłe] Wzorzec wydany w czasie trwania sto-
sunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała
umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Art. 385. [Sprzeczność z umową, wykładnia] § 1. W razie sprzeczności
treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową.

§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie
i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na
korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie
stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone.

Art. 3851. [Niedozwolone klauzule] § 1. Postanowienia umowy zawie-
ranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi oby-
czajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia
umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadcze-
nia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane
w sposób jednoznaczny.

§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta,
strony są związane umową w pozostałym zakresie.

§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na któ-
rych treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności
odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zapro-
ponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidu-
alnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
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Art. 3852. [Ocena umowy] Oceny zgodności postanowienia umowy z do-
brymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy,
biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając
umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie bę-
dące przedmiotem oceny.

Art. 3853. [Katalog] W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi
postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta
za szkody na osobie;

2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem kon-
sumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsu-
menta z wierzytelnością drugiej strony;

4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości
zapoznać się przed zawarciem umowy;

5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i prze-
kazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta;

6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta za-
wierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju;

7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej
umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą
oceniane postanowienie;

8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko
od woli kontrahenta konsumenta;

9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania
wiążącej interpretacji umowy;

10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany
umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;

11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwier-
dzania zgodności świadczenia z umową;

12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za
świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zre-
zygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;

13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta
spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wy-
powiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy;

14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania
umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;

15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedze-
nia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych
przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia;

3



I. Zagadnienia ogólne

16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej
sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;

17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstą-
pił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej
lub odstępnego;

18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu,
o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie
złoży przeciwnego oświadczenia;

19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne
uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świad-
czenia;

20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub
podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez
przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;

21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykona-
nia zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent
konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje
swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od speł-
nienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności;

22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta
mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
przez jego kontrahenta;

23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod roz-
strzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo in-
nego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który
wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

(…)

Art. 4491. [Ryzyko producenta] § 1. Kto wytwarza w zakresie swojej
działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada
za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona po-
łączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię
elektryczną.

§ 3. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa,
jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu.
O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wpro-
wadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku
oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Pro-
dukt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dla-
tego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.
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Art. 4492. [Szkoda na mieniu] Producent odpowiada za szkodę na mie-
niu tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do rze-
czy zwykle przeznaczanych do osobistego użytku i w taki przede wszyst-
kim sposób korzystał z niej poszkodowany.

Art. 4493. [Okoliczności zwalniające] § 1. Producent nie odpowiada
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli produktu nie
wprowadził do obrotu albo gdy wprowadzenie produktu do obrotu na-
stąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej.

§ 2. Producent nie odpowiada również wtedy, gdy właściwości niebez-
pieczne produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, chyba
że wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie. Nie od-
powiada on także wtedy, gdy nie można było przewidzieć niebezpiecz-
nych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili
wprowadzenia produktu do obrotu, albo gdy właściwości te wynikały
z zastosowania przepisów prawa.

Art. 4494. [Domniemania] Domniemywa się, że produkt niebezpieczny,
który spowodował szkodę, został wytworzony i wprowadzony do obrotu
w zakresie działalności gospodarczej producenta.

Art. 4495. [Podmioty odpowiedzialne] § 1. Wytwórca materiału, surowca
albo części składowej produktu odpowiada tak jak producent, chyba
że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja produktu lub
wskazówki producenta.

§ 2. Kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towa-
rowego lub innego oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta,
odpowiada jak producent. Tak samo odpowiada ten, kto produkt pocho-
dzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej
działalności gospodarczej (importer).

§ 3. Producent oraz osoby wymienione w paragrafach poprzedzających
odpowiadają solidarnie.

§ 4. Jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem lub osobą określoną w § 2,
odpowiada ten, kto w zakresie swojej działalności gospodarczej zbył pro-
dukt niebezpieczny, chyba że w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia
o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta lub osoby
określonej w § 2 zdanie pierwsze, a w wypadku towaru importowanego
– osobę i adres importera.

§ 5. Jeżeli zbywca produktu nie może wskazać producenta ani osób
określonych w § 4, zwalnia go od odpowiedzialności wskazanie osoby,
od której sam nabył produkt.
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Art. 4496. [Delikt osoby trzeciej] Jeżeli za szkodę wyrządzoną przez pro-
dukt niebezpieczny odpowiada także osoba trzecia, odpowiedzialność tej
osoby i osób wymienionych w artykułach poprzedzających jest solidarna.
Przepisy art. 441 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 4497. [Zakres odszkodowania] § 1. Odszkodowanie za szkodę na
mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego produktu ani korzyści, jakie
poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem.

§ 2. Odszkodowanie na podstawie art. 4491 nie przysługuje, gdy szkoda
na mieniu nie przekracza kwoty będącej równowartością 500 euro.

Art. 4498. [Przedawnienie roszczenia] Roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z upły-
wem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie
obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie
przedawnia się z upływem lat dziesięciu od wprowadzenia produktu do
obrotu.

Art. 4499. [Zakaz wyłączeń] Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny nie można wyłączyć ani ograniczyć.

Art. 44910. [Zbieg roszczeń] Przepisy o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie wyłączają odpowiedzial-
ności za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Art. 44911. (uchylony)

(…)

Art. 4541.4 [Miejsce spełnienia świadczenia przy przesłaniu rzeczy]
Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do
oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świad-
czenia. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

(…)

4 Art. 4541 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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Art. 4921.5 [Odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatko-
wego] Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że
świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego
terminu spełnienia świadczenia.

(…)

Art. 494.6 [Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta przy odstąpieniu
od umowy wzajemnej] § 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajem-
nej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od
niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona,
która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świad-
czyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania zobowiązania.

§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić nie-
zwłocznie.

(…)

Art. 535. [Pojęcie] Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się
przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący
zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2. (uchylony)

Art. 5351.7 (uchylony)

Art. 536. [Określenie ceny] § 1. Cenę można określić przez wskazanie
podstaw do jej ustalenia.

§ 2. Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę
przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości,
że chodziło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu
wydana.

Art. 537. [Cena sztywna] § 1. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy
sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego ro-

5 Art. 4921 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

6 Art. 494 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

7 Art. 5351 uchylony ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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dzaju lub gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena
sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie
ustaliły.

§ 2. Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej, obo-
wiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

§ 3. Kupujący, który według umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny
sztywnej, a rzecz zużył lub odprzedał po cenie obliczonej na podstawie
ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy
przed zużyciem lub odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną lub mógł ją
znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie
zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić.

Art. 538. [Cena maksymalna] Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy
sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego ro-
dzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena wyższa od ceny określo-
nej (cena maksymalna), kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny
wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest
zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

Art. 539. [Cena minimalna] Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy
sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego ro-
dzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena niższa od ceny określonej
(cena minimalna), sprzedawcy, który otrzymał cenę niższą, przysługuje
roszczenie o dopłatę różnicy.

Art. 540. [Cena wynikowa] § 1. Jeżeli właściwy organ państwowy ustalił,
w jaki sposób sprzedawca ma obliczyć cenę za rzeczy danego rodzaju lub
gatunku (cena wynikowa), stosuje się, zależnie od właściwości takiej ceny,
bądź przepisy o cenie sztywnej, bądź przepisy o cenie maksymalnej.

§ 2. W razie sporu co do prawidłowości obliczenia ceny wynikowej
cenę tę ustali sąd.

Art. 541. [Przedawnienie] Wynikające z przepisów o cenie sztywnej,
maksymalnej, minimalnej lub wynikowej roszczenie sprzedawcy o do-
płatę różnicy ceny, jak również roszczenie kupującego o zwrot tej różnicy
przedawnia się z upływem roku od dnia zapłaty.

Art. 542. (uchylony)

Art. 543. [Wystawienie rzeczy] Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży
na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.
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Art. 5431.8 [Termin na wydanie rzeczy kupującemu] § 1. Jeżeli ku-
pującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wy-
dać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodat-
kowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może
od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 stosuje się.

Art. 544. [Chwila wydania] § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana
przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świad-
czenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane
z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprze-
dawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy
tego rodzaju.

§ 2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po na-
dejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania
rzeczy.

Art. 545. [Sposób wydania i odebrania] § 1. Sposób wydania i ode-
brania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność;
w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać
właściwościom rzeczy.

§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia
za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać prze-
syłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli
stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.

Art. 546.9 [Wyjaśnienia; dokumentacja] § 1. Sprzedawca obowiązany
jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień
o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy.

§ 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie do-
kumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy
także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony
wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego ko-

8 Art. 5431 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

9 Art. 546 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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rzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany
jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzy-
stania z rzeczy.

Art. 5461.10 [Obowiązek wydania elementów wyposażenia, instrukcji
obsługi, konserwacji rzeczy] § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprze-
dawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych,
zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim,
wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprze-
danej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej produ-
centa lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane
przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego
energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

§ 2. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub
w zestawie, informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się
na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przy-
padkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży in-
formację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy
użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.

§ 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży od-
powiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie
wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz
funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

§ 4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić zna-
czenie poszczególnych postanowień umowy.

§ 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą
sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w ję-
zyku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wyma-
gane przez odrębne przepisy.

Art. 547. [Koszty] § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określają-
cych cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy,
sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia
lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty prze-
słania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.

§ 2. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem
spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupu-
jący.

10 Art. 5461 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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§ 3. Koszty niewymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą
obie strony po połowie.

Art. 548. [Przejście korzyści i ciężarów] § 1. Z chwilą wydania rzeczy
sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rze-
czą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i cięża-
rów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypad-
kowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą
chwilą.

§ 3.11 Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę
kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wy-
dania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez
sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wy-
bór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla
kupującego są nieważne.

Art. 549. [Zwłoka ze specyfikacją] Jeżeli kupujący zastrzegł sobie ozna-
czenie kształtu, wymiaru lub innych właściwości rzeczy albo terminu
i miejsca wydania, a dopuszcza się zwłoki z dokonaniem oznaczenia,
sprzedawca może:

1) wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi w razie
zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, albo

2) dokonać sam oznaczenia i podać je do wiadomości kupującego wy-
znaczając mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bez-
skutecznym upływie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane
przez sprzedawcę staje się dla kupującego wiążące.

Art. 550. [Wyłączność sprzedaży] Jeżeli w umowie sprzedaży zastrze-
żona została na rzecz kupującego wyłączność bądź w ten sposób, że sprze-
dawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom,
bądź też w ten sposób, że kupujący będzie jedynym odprzedawcą zaku-
pionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie może w zakre-
sie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani po-
średnio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność
przysługującą kupującemu.

11 Art. 548 § 3 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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Art. 551. [Zwłoka z odebraniem] § 1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki
z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na prze-
chowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

§ 2. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego,
powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin
do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że
rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby
szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocz-
nie zawiadomić kupującego.

Art. 552. [Zwłoka z zapłatą ceny] Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki
z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze
względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część
rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprze-
dawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy
sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpie-
czenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może
od umowy odstąpić.

Art. 553. (uchylony)

Art. 554. [Przedawnienie] Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej
w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rze-
mieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodar-
stwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają
się z upływem lat dwóch.

Art. 555.12 [Sprzedaż energii, praw, wody] Przepisy o sprzedaży rzeczy
stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Art. 5551. (uchylony)

(…)

Art. 556.13 [Wady rzeczy] Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękoj-
mia).

Art. 5561.14 [Wada fizyczna rzeczy] § 1. Wada fizyczna polega na nie-

12 Art. 555 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

13 Art. 556 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

14 Art. 5561 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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zgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana
jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze
względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności
lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupu-
jącego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do
takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprze-

dawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedsta-
wiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia-
łalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy
sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia od-
różniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego
jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowie-
dzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzy-
manej od sprzedawcy.

Art. 5562.15 [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebez-
pieczeństwa na kupującego] Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fi-
zyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy
sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Art. 5563.16 [Zakres odpowiedzialności sprzedawcy] Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi
własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trze-
ciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą
wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży
prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada
prawna).

15 Art. 5562 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

16 Art. 5563 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności] § 1. Sprzedawca jest zwol-
niony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział
o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2.17 Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do ga-
tunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwol-
niony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział
o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy
kupującym jest konsument.

§ 3.18 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będą-
cego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wyni-
kających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie
mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprze-
daży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
sprzedaży.

Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialności] § 1.19 Strony mogą odpo-
wiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli
kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialno-
ści z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych
w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupu-
jącym.

Art. 559.20 [Chwila powstania wad] Sprzedawca jest odpowiedzialny
z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia nie-
bezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy
sprzedanej w tej samej chwili.

Art. 560.21 [Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy] § 1. Jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniże-

17 Art. 557 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

18 Art. 557 § 3 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

19 Art. 558 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

20 Art. 559 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

21 Art. 560 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

14



I. Zagadnienia ogólne

niu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego
przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że do-
prowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez ku-
pującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w po-
równaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę nie-
dogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wy-
nikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561.22 [Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
usunięcie wady] § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogod-
ności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób
wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymaga-
łoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprze-
dawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi prze-
wyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 5611.23 [Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy] § 1. Jeżeli
rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprze-

22 Art. 561 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

23 Art. 5611 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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dawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany
na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obo-
wiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych
czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowa-
nia, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy
demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść
część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzeda-
nej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu
i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Art. 5612.24 [Dostarczenie rzeczy przez kupującego] § 1. Kupujący, który
wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprze-
dawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie
sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca,
w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania do-
starczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupu-
jący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym
rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia
od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Art. 5613.25 [Koszty wymiany lub naprawy] Z zastrzeżeniem art. 5611

§ 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności
obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materia-
łów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Art. 5614.26 [Obowiązek przyjęcia od kupującego rzeczy wadliwej]
Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w ra-
zie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art. 5615.27 [Uznanie żądania za uzasadnione] Jeżeli kupujący będący
konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

24 Art. 5612 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

25 Art. 5613 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

26 Art. 5614 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

27 Art. 5615 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art. 562. [Rzeczy dostarczane częściami] Jeżeli w umowie sprzedaży
zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami,
a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy
wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od
umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone
później.

§ 2. (uchylony)

Art. 563.28 [Terminy reklamacyjne] § 1. Przy sprzedaży między przed-
siębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał
rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie za-
wiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada
wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy nie-
zwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed
jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564.29 [Podstępne zatajenie wady] W przypadkach przewidzianych
w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie
następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez ku-
pującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca
wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art. 565. [Ograniczone prawo odstąpienia] Jeżeli spośród rzeczy sprze-
danych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od
wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia
od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art. 566.30 [Zwrot nakładów na rzecz] § 1. Jeżeli z powodu wady fi-
zycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą

28 Art. 563 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

29 Art. 564 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

30 Art. 566 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawar-
cia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie
odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy
wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprze-
dawcę.

Art. 567.31 [Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy]
§ 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupu-
jący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest
uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprze-
dać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpie-
czeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien
w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powi-
nien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.
Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebez-
pieczeństwo.

Art. 568.32 [Odpowiedzialność z tytułu rękojmi] § 1. Sprzedawca odpo-
wiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upły-
wem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym
jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma,
odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do
roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdze-
nia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia
nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadcze-
nie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy

31 Art. 567 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

32 Art. 568 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jed-
nego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych upraw-
nień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyj-
nego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rę-
kojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez
sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego
zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Art. 5681.33 [Termin przydatności rzeczy do użycia, rękojmia] Jeżeli
określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy
do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy ku-
pującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej
rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6
stosuje się.

(…)

Art. 573. [Roszczenia osoby trzeciej] Kupujący, przeciwko któremu
osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowią-
zany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do
wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała
orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpo-
wiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział
w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej
były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574.34 [Obowiązek naprawienia szkody] § 1. Jeżeli z powodu wady
prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą

33 Art. 5681 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

34 Art. 574 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów za-
warcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpie-
czenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim
nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej,
oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy
wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575. [Zwrot ceny] Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej
kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłącze-
nie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obo-
wiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa
sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeń-
stwo.

Art. 5751. [Zwolnienie od odpowiedzialności] Jeżeli kupujący uniknął
utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na
korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego
świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego
świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576.35 [Terminy rękojmi za wady prawne] Do wykonywania upraw-
nień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się prze-
pisy art. 568 § 2–5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2,
rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu
wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na sku-
tek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane
w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

(…)

Art. 5761.36 [Żądanie naprawienia szkody od poprzedniego sprze-
dawcy] § 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgod-

35 Art. 576 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

36 Art. 5761 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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nie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi za-
pewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w sta-
nie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta,
może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprze-
dawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wa-
dliwa.

§ 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprze-
dawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupują-
cego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rze-
czy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy
przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków
niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności
związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej de-
montażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę,
o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Art. 5762.37 [Bieg terminu przedawnienia roszczenia sprzedawcy]
§ 1. Roszczenie sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy.
Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia kosz-
tów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi
przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca
powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

§ 2. Jeżeli sąd oddali powództwo o naprawienie szkody, stwierdzając,
że strona pozwana nie była odpowiedzialna za powstanie wady rzeczy,
bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprze-
dawców nie może zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia,
w którym orzeczenie oddalające powództwo stało się prawomocne.

Art. 5763.38 [Stosowanie innych przepisów] Przepisy niniejszego działu
nie uchybiają innym przepisom o obowiązku naprawienia szkody.

Art. 5764.39 [Zakaz wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności] Od-
powiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można wyłączyć
ani ograniczyć.

37 Art. 5762 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

38 Art. 5763 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

39 Art. 5764 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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(…)

Art. 577.40 [Udzielenie gwarancji, obowiązki gwaranta] § 1. Udzielenie
gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które
określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy
rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie
zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu
innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej,
poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usu-
nięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu
gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi
dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Art. 5771.41 [Oświadczenie gwarancyjne] § 1. Gwarant formułuje
oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj
informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficz-
nej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania
używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków to-
warowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwy-
czajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje po-
trzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności na-
zwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnie-
nia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że
gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupu-
jącego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na waż-
ność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego
uprawnień.

40 Art. 577 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

41 Art. 5771 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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Art. 5772.42 [Dokument gwarancyjny, żądanie wydania] Uprawniony
z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyj-
nego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument
gwarancyjny).

Art. 5773.43 [Kontrola wydawanej rzeczy] Sprzedawca wydaje kupują-
cemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza
zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w do-
kumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rze-
czy zabezpieczeń.

Art. 578. [Zakres odpowiedzialności] Jeżeli w gwarancji inaczej nie za-
strzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady po-
wstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Art. 579.44 [Gwarancja a rękojmia] § 1. Kupujący może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzial-
ność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wy-
konanie.

Art. 580. [Obowiązki stron] § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynika-
jące z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana
przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada po-
winna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili
ujawnienia wady.

§ 2.45 Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie
określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono

42 Art. 5772 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

43 Art. 5773 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

44 Art. 579 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.

45 Art. 580 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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– niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od
dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostar-
czyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego
z gwarancji ponosi gwarant.

Art. 581. [Bieg terminu] § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków
gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwa-
rancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wy-
mienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,
w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony
z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Art. 582. (uchylony)

(…)

Art. 6361.46 [Dzieło będące rzeczą ruchomą; odesłanie] Jeżeli konsument
zamówił dzieło będące rzeczą ruchomą, stosuje się przepisy art. 5431,
art. 5461 i art. 548.

(…)

Art. 638.47 [Rękojmia, gwarancja, odpowiednie stosowanie] § 1. Do od-
powiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rę-
kojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest
wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale
dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło,
przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

(…)

46 Art. 6361 dodany ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która
wchodzi w życie 25.12.2014 r.

47 Art. 638 w brzmieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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Art. 770.48 [Wyłączenie odpowiedzialności komisanta] § 1. Komisant
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak rów-
nież za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do
wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie do-
tyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się
dowiedzieć.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.

(…)

48 Art. 770 oznaczenie § 1 i § 2 dodane ustawą z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r.
poz. 827), która wchodzi w życie 25.12.2014 r.
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