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fizycznej” i „wady prawnej”, odpowiednio w artykułach 5561 i 5563 
k.c., co, zważając na dychotomiczny charakter ich podziału, pozwala 
na wyprowadzenie z nich pełnej definicji „wady”. Nie jest jednak 
celowe, aby w niniejszym artykule przytaczać jej definicję, jednak 
mówiąc o wadzie ogólnie, należy zwrócić uwagę na fakt, że jej zna-
czenie będzie takie samo zarówno na gruncie przepisów dotyczą-
cych rękojmi, jak i gwarancji.

Wada fizyczna
Jak wcześniej wspomniano - definicji legalnej wady fizycznej 

należy szukać w przepisach Kodeksu Cywilnego, a konkretnie w arty-
kule 5561. Warto przy tym również wspomnieć, że obecne brzmienie 
przepisów k.c. dotyczących wad fizycznych i prawnych jest efektem 
nowelizacji i wdrożenia w prawie polskim dyrektywy europejskiej 
1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej (Jezioro 2017b). Wcze-
śniejsze uregulowania dotyczące wady fizycznej zawierały pewne 
nieścisłości interpretacyjne, jednak w obecnym brzmieniu artykuł 
5561 w sposób wyraźny definiuję wadę jako niezgodność sprzedanej 
rzeczy z umową. Przepis artykułu 5561 jest regułą interpretacyjną, 
mającą dookreślać przesłanki wskazane w artykule 65., co czyni za 
pomocą przykładowego wyliczenia, w jakich przypadkach należałoby 
przyjąć, że dana rzecz jest wadliwa (Zoll 2018: 3) - i tak artykuł 5561 
stanowi, co następuje „§1. Wada fizyczna polega na niezgodności 
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 zapew-
nił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
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Wstęp

W dzisiejszych czasach niezaprzeczalnie możemy stwierdzić, że 
żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Poziom naszego życia nie-
ustannie rośnie, a społeczeństwo i kraj rozwijają się w niezmiernie 
dynamiczny sposób. Z roku na rok rośnie ilość kupowanych przez nas 
produktów i usług, a z tego wynika również wzrost liczby zawieranych 
umów sprzedaży. Każdy z nas niejednokrotnie był już stroną umo-
wy sprzedaży, która zawierana, ściśle związana jest z przeniesieniem 
pewnego zakresu praw i obowiązków na jej strony, przy okazji chro-
niąc interesy sprzedawcy i kupującego. Z ochroną tą nierozerwalnie 
związana jest ochrona wynikająca z dwóch tytułów: rękojmi i gwa-
rancji. Choć niejednokrotnie są przez kupujących ze sobą łączone, 
sposób i czas ich działania, a także czynności, które powinien podjąć 
kupujący do zrealizowania wynikających z nich uprawnień, są różne. 
W niniejszym artykule, autorzy postarają się w sposób zrozumiały dla 
czytelnika wyjaśnić i scharakteryzować pojęcia rękojmi i gwarancji 
w sposób jak najbardziej przystępny, aby publikacja stanowiła niejako 
drogowskaz dla kupującego, z którego korzystając, będzie mógł z powo-
dzeniem dążyć do realizacji uprawnień wynikających z obydwu tytułów. 

Wady, wada fizyczna i wada prawna

Aby móc płynnie przejść do wyjaśniania pojęć gwarancji i rękoj-
mi należałoby na początku wyjaśnić znaczenie „wady” jako terminu 
prawnego, a także jego podziału na wady fizyczne i wady prawne.

Pojęcie wady
Wada jako termin legalny nie jest explicite zdefiniowana Ko-

deksie Cywilnym (dalej k.c.). Zdefiniowane są za to pojęcia „wady 
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cą pomiędzy instytucją rękojmi oraz instytucją gwarancji jest fakt, iż 
z tytułu tej pierwszej odpowiadać jest władny tylko przedsiębiorca, 
który jest sprzedawcą rzeczy będącej przedmiotem sporu, a z tytułu 
tej drugiej – przedsiębiorca, który jest wyłącznie producentem, czy też 
importerem rzeczy (https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/rekoj-
mia 2018). Nasuwa to natychmiastowo prawidłową konkluzję, trak-
tującą, iż połączenie w jednej osobie przedsiębiorcy funkcji zarówno 
sprzedawcy rzeczy, jak i jej producenta czy importera, nie odbiera rze-
czonej osobie legitymacji do tego, aby być adresatem reklamacji na 
podstawie rękojmi (ponieważ osoba ta jest nie tylko producentem czy 
importerem rzeczy, ale także i co najważniejsze z punktu widzenia opi-
su przedmiotowej instytucji – sprzedawcą rzeczy). Można by pokusić 
się wręcz o konstatację, iż kumulatywność tych wyżej wymienionych 
znamion skupionych w personie przedsiębiorcy daje mu, ku byciu 
podmiotem potencjalnie odpowiedzialnym na bazie rękojmi, pewien 
sui generis wzmocniony asumpt. Rękojmia przysługuje konsumentowi 
z mocy prawa, a uprawnienia przez nią przewidziane znajdują swoje 
usankcjonowanie we wspomnianym na wstępie niniejszego rozdzia-
łu Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tym – bez znaczenia pozostaje, czy 
strony umowy sprzedaży będą przewidywały możliwość skorzystania 
z łask omawianej instytucji przez kupującego. Uprawnienie to wszakże 
będzie przysługiwało nabywcy bez względu na decyzję zbywcy pro-
duktu (http://startuplawyers.pl/6-podstawowych-roznic-miedzy-re-
kojmia-a-gwarancja/ 2018). Inaczej jest w przypadku gwarancji, która 
stanowi jedynie wyraz dobrej woli wytwórcy, lub importera rzeczy 
i ma charakter stricte umowny. Co bardzo istotne z punktu widzenia 
przeciętnego konsumenta – rękojmia stanowi pewien kompleksowy 
środek ochrony konsumenckiej – obejmujący bowiem swoim zakre-
sem nie tylko wady fizyczne, ale także wady prawne rzeczy, stojąc 
tym samym w swoistej opozycji do dokumentu gwarancyjnego, któ-
rego immanentną cechą jest to, iż dotyczy on jedynie wad fizycznych 
rzeczy, a w konsekwencji uchybień, których przyczyna tkwi w samym 
przedmiocie umowy sprzedaży (rzecz jasna, jeśli w gwarant nie po-
stanowił inaczej) (http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-fir-
my/696641,Roznice-miedzy-gwarancja-a-rekojmia.html 2018). Dla-
czego jest to tak istotne? Choćby dlatego, że w przypadku rzeczy po-
chodzącej z kradzieży, a tym samym rzeczy, na której spoczywa prawo 
własności osoby trzeciej, konsumentowi tego dobra nie będzie przy-
sługiwać dochodzenie swoich roszczeń z tytułu zawartej z kontrahen-
tem umowy gwarancji jakości – wszak przedmiot ów jest objęty wadą 
prawną, stąd może być on jedynie punktem spornym w postępowa-
niu z zakresu rękojmi. Rękojmia obowiązuje nie tylko, jak mogłoby się 
wydawać, w przypadku umowy sprzedaży, ponieważ jest to upraw-
nienie przysługujące stronie także przy umowie o dzieło (np. kiedy za-
mawiane barokowe krzesło zostało źle wykonane), umowie o roboty 
budowlane (np. gdy wybudowany dom ma wady konstrukcyjne), czy 
umowie najmu (np. gdy wynajmujący zawiera z najemcami umowę 
najmu lokalu mieszkalnego, który ze względu na chociażby przecie-
kający sufit jest niezdatny do zamieszkiwania) (http://www.infor.pl/
prawo/prawa-konsumenta/gwarancja/278696,Rekojmia-niezgodnosc-
-towaru-z-umowa-a-gwarancja-jakosci.html 2018). Co warte podkre-
ślenia z perspektywy praktyki konsumenckiej – okres odpowiedzialno-
ści sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy  
(w przypadku umowy dotyczącej nieruchomości okres ów uległ roz-
szerzeniu przez prawodawcę na czas 5 lat, a w przypadku ruchomo-
ści używanych sprzedawca może ten okres zminimalizować do roku). 

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 
sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego 
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie 
swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umiesz-
czenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie niepra-
widłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te 
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą 
sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, któ-
ry postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy” (Ustawa 
Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2017 
r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650).

Wada prawna
Pojęcie „wady prawnej” zawarte jest w przepisie artykułu 5563 

k.c., który mówi: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupu-
jącego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo 
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograni-
czenie 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)”. 

Polski ustawodawca nie zdecydował się na zrównanie reżimu 
odpowiedzialności za wady prawne z reżimem odpowiedzialności 
za wady fizyczne, mimo że, jak zauważa F. Zoll: „uprawnienia kupu-
jącego są te same, regulowane wspólnymi przepisami (artykuł 560 
i 561 k.c.), a roszczenia odszkodowawcze regulowane są osobnymi 
artykułami – odpowiednio – 566 i 574 k.c., ale zawierającymi jed-
nobrzmiącą treść.” Dla wad prawnych nie ma zatem zastosowania 
reżim odpowiedzialności z artykułu 5761 k.c. 

Rękojmia

Wyjaśnienie znaczenia i zastosowania terminu
Rękojmia to jeden z dwóch (obok opisywanej wyżej gwarancji) 

sposobów dochodzenia swoich roszczeń, w drodze reklamacji, od 
przedsiębiorcy. Rodzime przepisy prawne regulujące kwestie rękojmi 
za wady fizyczne i prawne rzeczy zostały zawarte w Księdze III., Tytule 
XI., Dziale II. Kodeksu cywilnego tj. artykułach 556-576 (Ustawa Ko-
deks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459). Tym niemniej, na co warto zważyć – polski ustawodawca 
nie pokusił się o stworzenie definicji legalnej przedmiotowego pojęcia, 
bowiem, jak zauważa doktryna prawa cywilnego na temat pierwszego 
z wyżej wymienionych przepisów statuujących rzeczone zagadnienie  
– „(…) przepis zawiera jedynie ogólne określenie istoty odpowiedzial-
ności sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi, stanowiąc, 
że powstaje ona, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną” 
(Jezioro 2017a). Zbytnim uproszczeniem jednak byłaby teza, jakoby to 
szeroko pojęty przedsiębiorca mógł być adresatem reklamacji kon-
sumenta – w tym przypadków konsumenta wystosowującego swoje 
żądania na podstawie konstrukcji rękojmi. Wszak zasadniczą różni-
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sprzedający, zależy od samego kupującego. Przedsiębiorca może 
nie zgodzić się z wyborem drugiej strony tego stosunku, jednakże 
w takim wypadku zobligowany jest on do zaproponowania innego 
rozwiązania z uwzględnieniem następujących kryteriów wskaza-
nych prawem: łatwości i szybkości wymiany lub naprawy towaru, 
charakteru wady – jej istotności bądź też braku istotności oraz tego, 
czy towar był uprzednio reklamowany (https://prawakonsumenta.
uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/ 2018). Bezpłatna naprawa, czy 
też właściwie reperowanie produktu na koszt przedsiębiorcy oraz 
wymiana rzeczy na nową – taką, która potencjalnie jest pozbawio-
na wady, którą zawiera ruchomość pierwotna, to, można ośmie-
lić się rzec, „procedury standardowe”. Jednakże czasami dzieje się 
tak, iż np. naprawa rzeczy będącej przedmiotem sporu jest zbyt 
kosztowna dla sprzedającego bądź też towaru wymienić nie moż-
na ze względu na to, iż egzemplarze towaru zakupionego, bądź 
nierozerwalnie związane z nim elementy nie są już produkowane.  
W takim wypadku opcją ostateczną jest obniżenie ceny bądź jej zwrot 
przez przedsiębiorcę – stosowane wyłącznie w wypadku, gdy z jakichś 
przyczyn nie jest możliwe uczynienie zadość jednej z dwóch pierw-
szych wymienionych możliwości (https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-gwarancja-a-rekojmia 2018). Bardzo istotnym faktem jest to, 
iż sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru na nowy albo 
jego naprawy w rozsądnym (choć nieokreślonym legalnie) czasie 
oraz bez zbytnich niedogodności dla osoby, która reklamację składa.  
W przypadku sprzecznego z tą dyspozycją zachowania przedsiębiorcy, 
konsument ma prawo do wyznaczenia mu terminu na dokonanie tej 
czynności, a po bezskutecznym upływie tego czasu klientowi wolno 
skorzystać z dwóch ostatnich wymienionych w niniejszym podroz-
dziale sposobności (http://prawoecommerce.pl/wymiana-towaru-
-naprawa-towaru-ile-czasu-na-to-ma-sprzedawca-odpowiadamy/ 
2018). Przy obniżeniu ceny towaru wadliwego istotne jest to, aby 
konsument określił konkretną kwotę, o którą cena ma zostać obniżona. 
Kluczową kwestię stanowi to, iż sprzedawca w prawie polskim za wady 
rzeczy, którymi handluje, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  
W prawie austriackim na płaszczyźnie odpowiedzialności sprzedawcy 
za wady rzeczy pojawia się element „winy” – analogicznie sytuacja ma 
się w przypadku prawa cywilnego w Republice Federalnej Niemiec.  
W wymienionych krajach wina sprzedawcy za np. spowodowanie wady 
prawnej, wiedzę o niej i przemilczenie tego, implikuje odpowiedzial-
nością odszkodowawczą przedsiębiorcy zbywającego przedmiot. Po-
dobnie jest i w prawie polskim statuującym wyżej wymieniony rodzaj 
odpowiedzialności po stronie przedsiębiorcy za spowodowanie wady 
prawnej rzeczy swoim zachowaniem, za wiedzę na temat wady i niepo-
informowanie o niej kupującego w momencie miarodajnym dla jej wy-
krycia, czy też nawet za niedołożenie należytej staranności w celu do-
wiedzenia się, czy sprzedawana przez niego rzecz nie jest przedmiotem 
własności lub innego prawa osoby trzeciej (Podrecka 2011: 260-263).

Gwarancja 

Wyjaśnienie znaczenia terminu
Gwarancja, to, jak zostało wcześniej wspomniane, drugi ze spo-

sobów dochodzenia swoich roszczeń w drodze reklamacji od przed-
siębiorcy. Przepisem stanowiącym o gwarancji jest artykuł 577 k.c. 
Tak samo jak w przypadku rękojmi, ustawodawca nie zdecydował się 
na wyodrębnienie definicji gwarancji w ustawie, jednak jest ona dość 

Konsument zmuszony jest do zaanonsowania sprzedającemu wy-
krytej przez siebie wady nabytej rzeczy w ciągu roku od tego faktu. 
Natomiast sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zarów-
no w przypadku rękojmi, jak i gwarancji. Dla ułatwień dowodowych 
stosuje się domniemanie, jakoby odpowiedzialność za, przyjmując 
najoględniej, zły produkt leżała po stronie faktycznie sprzedawcy, je-
śli konsument zgłosi swoje roszczenia pomiędzy 1., a 12. miesiącem 
zawarcia umowy. Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci tego, iż 
ciężar dowodzenia tezy, że usterka na przedmiocie została wywołana 
przez samego konsumenta, leży po stronie przedsiębiorcy. Wprost 
kontrastowo sytuacja wygląda w przypadku zaalarmowania o takim 
wypadku przez kupującego między 12., a 24. miesiącem od nabycia 
przedmiotu. Najbardziej ważkie z punktu widzenia kwestii temporal-
nych jest to, że jeśli uszczerbek przedmiotu umowy zostanie zauwa-
żony przez nabywcę np. w 21. miesiącu użytkowania ruchomości, to 
konsumentowi wciąż przysługuje prawo zgłoszenia swojego przykrego 
odkrycia w ciągu roku od tego zdarzenia (a nie w ciągu 3 miesięcy, jak 
mogłoby się to wydawać prima facie). Oznacza to innymi słowy, że  
w sumie okres rękojmi wydłuża się o 7 miesięcy, wynosząc łącznie 
nie 24, a 31 miesięcy (https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/rekla-
macje/rekojmia/ 2018). Stosownie do treści artykułu 579. § 1. k.c. 
– osoba kupująca może wykonywać swoje uprawnienia wynikające  
z gwarancji niezależnie od przysługujących jej uprawień wynikających 
z rękojmi. Nie oznacza to jednak, że może ona skorzystać jednocze-
śnie z dobrodziejstw niesionych ze sobą przez obydwie wymienione 
instytucje. Przykładowo: jeśli osoba, której będzie przysługiwać za-
równo rękojmia, jak i gwarancja, w określonym przypadku postanowi 
skorzystać z gwarancji i po rozpatrzeniu reklamacji w jej przedmiocie 
spotka się ona ze skutkiem pozytywnym, nie może ona jednocześnie 
dochodzić swoich postulatów na drodze rękojmi, licząc np. na jesz-
cze korzystniejsze pod jakimś względem załatwienie sprawy. Byłoby 
to możliwe dopiero w wypadku, w którym finalizacja procesu gwa-
rancyjnego miałaby rezultat negatywny dla konsumenta (Wyrok SN  
z dnia 23 lipca 2003 roku, III CKN 350/01). Fundamentalną dyferencją 
pomiędzy zespołami norm rękojmi i gwarancji jest to, iż w przypad-
ku rękojmi, gdy zareklamujemy nabyty przedmiot w ciągu np. roku  
i 2 miesięcy od jego nabycia, pozostaje nam jeszcze okres 10 miesię-
cy w wypadku, gdy sprzedawca np. naprawia przedmiot, na zgłosze-
nie zastrzeżeń co do wady, która nie została naprawiona skutecznie  
w naszym mniemaniu. Zupełnie inaczej jest w przypadku dokumentu 
gwarancyjnego, którego termin ważności biegnie na nowo w przypad-
ku rzeczy, której uszczerbek został skorygowany, a sama rzecz oddana 
klientowi z powrotem np. z serwisu kontrahenta (http://www.rp.pl/
Konsumenci/309279914-Gwarancja-po-wymianie-rzeczy-na-nowa.
html 2018). 

Narzędzia przysługujące konsumentowi i odpowiedzialność  
sprzedawcy z tytułu rękojmi

Swoistymi drogami wyjścia z problematycznej dla konsumenta, 
i jak się okazuje – nie tylko dla konsumenta, sytuacji są: wymiana 
towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny towaru lub odstą-
pienie od umowy (w ostatnim z wymienionych przypadków – tylko  
w wypadku, gdy wada rzeczy jest istotna). Jak widzimy – kata-
log metod zaradczych przysługujących nabywającemu wadliwą 
faktycznie bądź prawnie rzecz jest stosunkowo spory. To, z jakim 
pragnieniem konsumenta wobec powyższej sytuacji spotka się 
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przykład, limit kilometrów (Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 
1964 roku tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132; z 2018 
r. poz. 398, 650).

Podsumowanie

Wybrane regulacje prawne UE dotyczące rękojmi i gwarancji
Zmiany w krajowym prawodawstwie oscylującym wokół tematy-

ki nie tylko samej rękojmi, czy gwarancji z osobna, ale także, a może  
i przede wszystkim wokół tego, co spaja te dwa reżimy odpowie-
dzialności, czyli odpowiedzialności za wady rzeczy, zostały rozpoczę-
te od uchwalenia przez Sejm RP Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Na mocy 
przytoczonej ustawy znowelizowano nie tylko Kodeks cywilny, ale 
także zaimplementowano do krajowego porządku prawnego nastę-
pujące unijne akty prawne: dyrektywę 2011/83/UE oraz dyrektywę 
1999/44/WE (przypominającą w swoich założeniach Konwencję 
wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów). Ostatni z przy-
toczonych aktów prawnych traktuje wadę lub niezgodność towaru  
z umową jako jeden z przypadków naruszenia zobowiązania, a co za 
tym idzie – pozwala zastosować pewien szereg sankcji. Jest to jed-
nak, można powiedzieć, założenie teoretyczne, bowiem dyrektywa 
rzeczona nie posiada w swojej treści całego systemu regulującego 
odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania, a stanowi jedynie 
swoistą suplementację systemu krajowego (Zoll 2018: 2). Ratio legis 
dyrektywy 2011/83/UE, a jednocześnie jej trzy filary to: zmiana dy-
rektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich, a także wspomnianej już dyrektywy 1999/44/WE  
oraz uchylenie dyrektywy 85/577/EWG w sprawie umów zawartych 
poza siedzibą przedsiębiorstwa i dyrektywy 97/7/WE w sprawie 
umów zawieranych na odległość. Najbardziej kluczowe założenia  
i zmiany, jakie niesie za sobą dyrektywa z 2011 roku wymienia A. Mo-
krysz-Olszyńska: „Ujednolicony został termin odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – wydłużo-
ny do 14 dni (artykuł 9; dotychczasowa dyrektywa ustalała minimal-
ny termin wynoszący 7 dni, w Polsce przyjęto 10 dni, w niektórych 
krajach UE 14 dni i właśnie ten najdłuższy ze stosowanych został 
przyjęty w nowej dyrektywie); jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje 
konsumenta o prawie odstąpienia od umowy – okres na odstąpienie 
od umowy upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowe-
go okresu na odstąpienie od umowy (artykuł 10). W celu wykona-
nia prawa do odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać  
z formularza załączonego do dyrektywy lub złożyć jakiekolwiek inne 
oświadczenie (artykuł 11)” (Mokrysz-Olszyńska 2013). Nie jest to, 
jak widać, akt normatywny o charakterze nowatorskim, a jedynie 
wtórnym. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE 
L 171, z 07.07.1999 r.) jest, w opozycji do swojej omawianej poprzed-
niczki, aktem o charakterze pierwotnie regulującym takie kwestie, 
jak zasady odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej  
w wewnętrznym obrocie prawnym krajów ówczesnych Wspólnot Eu-
ropejskich (dziś UE). Artykuł 8 ustęp 2 tej dyrektywy, statuujący tzw. 
klauzulę minimalnej harmonizacji, nadał porządkom normatywnym 
krajów członkowskich pewne proobywatelskie narzędzie w postaci 
normy dozwalającej na kształtowanie stosunków konsumenckich  

prosta do wyprowadzenia z brzmienia przepisu, który zawiera wy-
znaczniki do tego potrzebne (Habryn-Chojnacka 2016).

Zasadniczo można przyjąć, że będzie to definicja zgodna z tą za-
wartą w unijnej dyrektywie 2011/83/UE, wedle której „gwarancją” 
jest każde zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta wobec kon-
sumenta, które może mieć postać:

• zwrotu zapłaconej ceny;
• wymiany towarów; 
• naprawy lub zapewnienia serwisu,

gdy te nie są zgodne ze specyfikacją, nie spełniają wymogów związa-
nych ze zgodnością towaru z umową, oświadczeniu gwarancyjnym, 
czy reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy (Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/
EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE L 304/64 z dnia 22.11.2011 r.)

Z powyższego możemy wywieść niezwykle istotną dla gwarancji 
i odróżniającą ją od rękojmi kwestię, którą jest fakt, że gwarancja jest 
dobrowolnym zobowiązaniem producenta do działania na rzecz kon-
sumenta w razie wystąpienia wymienionych w jej definicji przesłanek. 
Jest zatem niejako zapewnieniem o jakości rzeczy sprzedanej, której 
obniżenie spowoduje wyżej wspomniane działanie. W literaturze 
przedstawiane są dwa poglądy, z których jeden stoi na stanowisku 
funkcji dopełniającej gwarancji, do uprawnień wynikających z rękojmi 
za wady rzeczy (Brzozowski 2015: 333-334; Gawlik 2014: 196), drugi 
zaś stawia gwarancję jako odrębny od rękojmi reżim odpowiedzial-
ności za niewłaściwą jakość rzeczy. Instytucje te mogą funkcjonować 
zatem odrębnie od siebie, różniąc się jednak konstrukcją ochrony. 
Reżim odpowiedzialności wynikający z rękojmi jest reżimem odpo-
wiedzialności ustawowej, ten wynikający z gwarancji ma z kolei swoje 
postawy w autonomii kontraktowej stron (Wyrok SN z dnia 25 paź-
dziernika 2000 roku, sygn. akt IV CKN 133/00).

Zakres realizacji gwarancji
W znowelizowanym artykule 577. Kodeksu Cywilnego usta-

wodawca wprowadził zmianę uzależniając powstanie gwarancji od 
oświadczenia gwarancyjnego, a nie jak było wcześniej - od wyda-
nia kupującemu dokumentu gwarancji (Habryn-Chojnacka 2016). 
Kodeks cywilny w swoich uregulowaniach daje podstawę do wy-
różnienia dwóch rodzajów gwarancji, w zależności od podmiotu jej 
udzielającego i tak - możemy wyróżnić gwarancję sprzedawcy i gwa-
rancję producenta. Gwarancją sprzedawcy jest jego zapewnienie  
o podjęciu czynności wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, je-
śli wystąpią zawarte w nim przesłanki. Gwarancją producenta z kolei 
jest niejako oświadczenie o jakości produkowanej przez siebie rzeczy, 
a w razie wykrycia wad fizycznych rzeczy producent zobowiązuje się 
do ich naprawienia lub wymiany rzeczy na nową (https://mikropora-
dy.pl/pomocne-definicje/178-gwarancja-gwarancja-sprzedawcy-han-
dlowa-gwarancja-wytworcy-f.html 2018).

Czas obowiązywania gwarancji powinien być ustalony w oświad-
czeniu, jednak jeżeli żaden inny termin nie jest zastrzeżony, przyjmuje 
się że gwarancja trwa, w zgodzie z artykułem 577 § 4 k.c., dwa lata 
od momentu wydawania kupującemu rzeczy. Ważną informacją jest 
fakt, że okres obowiązywania gwarancji w oświadczeniu gwarancyj-
nym może być zakreślony nie tylko czasowo, ale również przez, na 
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dawnictwo C.H. Beck.

w sposób bardziej korzystny niż postanowienia przedmiotowego 
aktu, zabraniając jednocześnie na kreowanie tych stosunków w spo-
sób mniej korzystny od regulacji dyrektywy. Dyrektywa ta została  
w sposób znaczny zmieniona wielokrotnie przywoływaną na łamach 
niniejszej publikacji dyrektywą 2011/83/UE oraz zaimplementowana 
do przepisów ojczystego k.c. w 2014 roku (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Dyrektywa_1999/44/WE 2018).
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