
W przypadku umów dotyczących realizacji robót budowlanych 
(czy to w relacji z generalnym wykonawcą, czy też jego podwykonaw-
cą oddelegowanym do wykonania konkretnej części prac) potrzeba 
odkurzenia umowy pojawia się często w przypadku wadliwości 
wykonanych prac.

W takim wypadku zarówno zamawiający, jak i wykonawca 
zmuszeni będą do dokładnego sprawdzenia, na jakie właściwie 
warunki gwarancyjne zgodzili się, często dość dawno temu, podczas 
zawierania umowy. Gwarancja związana z należytym wykonaniem 
umowy nie stanowi bowiem wspólnego zbioru uprawnień dotyczą-
cego wszystkich umów o roboty budowlane. Przeciwnie, zadanie 
związane z satysfakcjonującym ustaleniem jej warunków spoczywa 
zasadniczo w pełni na stronach negocjujących warunki współpracy. 
Jeśli inwestor nie wykaże się odpowiednią czujnością lub jeżeli 
wykonawca dołączy do umowy zdawkowe oświadczenie gwaran-
cyjne, w przypadku wystąpienia wad każda ze stron może istotnie 
zdziwić się co do (nie)przysługujących im wówczas możliwości 
wpłynięcia na drugą stronę.

CZY ZAWSZE PRZYSŁUGUJE NAM GWARANCJA?

Gwarancja służy ustrukturyzowaniu współpracy między stronami 
dotyczącej usunięcia ewentualnych wad i choć stanowi standard 
na rynku, z perspektywy przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi 
w istocie opcjonalny element całego stosunku prawnego. W praktyce 
oznacza to, że dopuszczalne prawnie jest zawarcie umowy o roboty 
budowlane, w której nie zostaną przewidziane na rzecz inwestora 
jakiekolwiek uprawnienia gwarancyjne.

Wady fizyczne objęte zazwyczaj zakresem gwarancji, zgodnie 
z definicją zawartą w regulacjach Kodeksu cywilnego, stanowią stan 
niezgodności rezultatu realizacji umowy z jej uzgodnionymi posta-
nowieniami. W szczególności o wystąpieniu wady możemy mówić, 
gdy dostarczona przez wykonawcę rzecz nie ma właściwości, które 
czy to zostały wprost wskazane w umowie, czy też mieć powinna 
z uwagi na standard wynikający z okoliczności realizacji prac bądź 
przeznaczenia rzeczy, nie ma właściwości, co do których inwestor 
był zapewniony, nie nadaje się do celu wskazanego przez inwestora, 
bądź wydana została w stanie niezupełnym.

Powstanie stosunku gwarancyjnego Kodeks cywilny łączy ze zło-
żeniem przez gwaranta oświadczenia gwarancyjnego. W jego treści 
powinny zostać określone jej praktyczne aspekty: zarówno obowiązki 
składające się na faktyczny zakres udzielanej gwarancji, jak i upraw-
nienia inwestora, czyli opis jak, kiedy i w jakim zakresie może on 
domagać się od wykonawcy naprawy wad.

Jak zostało potwierdzone w orzecznictwie sądowym, stosunek 
gwarancyjny łączący strony zrealizowanej umowy podlega gene-
ralnej zasadzie swobody umów. Oznacza to, że w praktyce obrotu 
treść złożonego przez gwaranta oświadczenia może być przez niego 
swobodnie ukształtowana. Dla przykładu warto przywołać wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który jednoznacznie potwierdził, 
że gwarant udziela gwarancji dobrowolnie i o treści sformułowanej 
na własnych warunkach, przy czym zawsze możliwe jest ich zmo-
dyfikowanie w drodze negocjacji pomiędzy stronami.

Mając to na względzie, należy zatem podkreślić, że postanowie-
nia składające się na treść oświadczenia gwarancyjnego powinny 
zostać dokładnie przeanalizowane (a najlepiej poddane konkretnym 
negocjacjom) jeszcze przed podpisaniem umowy. Choć wydaje się 
to truizmem, warto to zrobić świadomie. Samo uzyskanie deklaracji, 
że „udzielona zostaje nam gwarancja” nie wystarcza, by dokonać 
pełnej oceny możliwości faktycznie przysługujących nam w obliczu 
wystąpienia wady.

Kluczowe jest również, że oświadczenie gwarancyjne może (ale 
nie musi) zostać wpisane w treść samej umowy. Może także stanowić 
osobny dokument opisujący szczegółowo warunki udzielonej gwaran-
cji, ale również być jedynie krótką deklaracją wykonawcy, zawierającą 
odesłanie do osobnego regulaminu, w którym precyzyjnie opisane 
zostały wszystkie procedury i terminy. Można zatem wyobrazić sobie 
sytuację, w której pozornie przyjazne i szerokie oświadczenie gwaran-
cyjne okazane inwestorowi zawiera jednocześnie odesłanie do ogól-
nych warunków gwarancji udzielanych przez danego wykonawcę. 
Tam zaś na kilkudziesięciu stronach zawarte zostały rozliczne proce-
dury zgłoszeniowe i wymienione wyłączenia z zakresu ochrony, które 
przywodzą na myśl wyjątkowo nieprzyjazną polisę ubezpieczeniową.

Finalnie warto podkreślić, że samo oświadczenie gwarancyjne nie 
musi zostać złożone nawet na piśmie. Spotkawszy się jednak z taką, 
znacznie mniej standardową, formą przedstawienia warunków gwa-
rancji, uprawniony z jej tytułu ma prawo zażądać od gwaranta wy-
dania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na piśmie lub innym 
trwałym nośniku (ten zaś w prawodawstwie unijnym zdefiniowany 
został jako również pamięć USB, płyty CD, DVD, karty pamięci, dyski 
twarde oraz pocztę elektroniczną).

TREŚĆ OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO

Według zakresu zaproponowanego przez ustawodawcę, obowiązki 
gwaranta mogą dotyczyć m.in. zwrotu inwestorowi zapłaconej ceny 
(bądź jej części), wymiany obarczonej wadami rzeczy na pozbawioną 
wad bądź dokonania naprawy. Nie jest to w żaden sposób katalog 
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Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które 
w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. 
Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony 
wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, 
w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy 
etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków 
współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo 
– umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu 
do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś 
pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą 
prawdziwy test. 
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zamknięty, więc nie ma przeszkód, by wpisać do zakresu gwarancji 
również mniej standardowe postanowienia, takie jak chociażby 
zapewnienie przez wykonawcę awaryjnego zasilania na czas napra-
wy, jeśli usterka dotyczy instalacji elektrycznej, która uniemożliwia 
działanie przedsiębiorstwa inwestora.

Przepisy przewidują szereg dyrektyw wobec prawidłowo sporzą-
dzonego oświadczenia gwarancyjnego. Jego treść powinna w szcze-
gólności zostać sporządzona w formie jasnej i zrozumiałej oraz za-
wierać informacje pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie 
obowiązanego, czas i zakres terytorialny obowiązywania ochrony 
gwarancyjnej, konkretne uprawnienia z niej wynikające. Trzeba 
jednak równocześnie zastrzec, że nawet oświadczenie pozbawione 
elementów wskazanych w przepisach, pozostaje ważne i nie pozba-
wia uprawnionego jego możliwości dochodzenia napraw. W praktyce 
zatem, jeśli gwarant faktycznie złożył swoje oświadczenie gwarancyj-
ne, trudno będzie mu się następczo uwolnić od złożonych deklaracji.

Gwarant może w treści swojego oświadczenia gwarancyjnego 
zawrzeć postanowienia wiążące udzielenie przez niego ochrony 
z odpowiednimi działaniami po stronie inwestora. Przykładowo, 
zgłoszenie wady będzie uznawane tylko, jeśli przedstawione zostanie 
w odpowiednim trybie, bądź jeśli wystąpienie wady nie będzie na-
stępstwem nieprawidłowego wykorzystywania sprzętu czy budynku 
przez inwestora. W praktyce spotyka się model, w którym wyko-
nawca przy okazji odbioru prac przekazuje inwestorowi rekomen-
dacje i instrukcje dotyczące należytego użytkowania obiektu. Jeśli 
na etapie gwarancyjnej weryfikacji wady stwierdzi, że inwestor nie 
zastosował się do jego zaleceń, w oparciu o ujęte w oświadczeniu 
postanowienia, będzie mógł odmówić wykonania naprawy.

KIEDY JESTEŚMY JUŻ „PO GWARANCJI”?

Warto pochylić się również nad wspomnianą już kwestią sprecyzowa-
nia faktycznego okresu obowiązywania gwarancji. Jeśli nie zostanie 
to określone w treści oświadczenia, wówczas na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego przyjąć należy, że gwarancja obowiązywać będzie 
przez okres dwóch lat, licząc od dnia wydania wykonanych prac. Zwa-
żywszy, że ustawowy okres gwarancji odnosi się zasadniczo do umów 
sprzedaży, w przypadku umów o roboty budowlane ustawowy okres 
jest znacząco krótszy niż rynkowy standard przewidujący zazwyczaj 
gwarancje pięcioletnie, a nawet dziesięcioletnie. W tym przedmiocie 
z perspektywy inwestora odpowiedź gwaranta odwołująca się zatem 
do „ustawowych reguł” w tym zakresie może nie być satysfakcjonująca 
i kwestia ta powinna być przedmiotem dodatkowych negocjacji.

Jeśli po wystąpieniu wady wadliwe elementy prac zostały przez wy-
konawcę wymienione bądź zreperowane, zasadniczo termin gwarancji 
biegnie wówczas na nowo od chwili usunięcia wad. Generalnie zatem 
celem gwarancji jest utrzymanie przez wykonawcę należytego stanu 
wyników prac przez uzgodniony okres. Oczywiście jeśli naprawa doty-
czyła jedynie określonej części zrealizowanych prac (przykładowo wy-
miany dostarczonego do zrealizowanego w całości przez generalnego 
wykonawcę oddziału szpitalnego robota chirurgicznego) przedłużenie 
okresu odnosi się wyłącznie do faktycznie „odnowionych” prac.

Precyzyjne określenie terminu obowiązywania ochrony gwaran-
cyjnej jest kluczowe, jako że modelowo obowiązki gwaranta dotyczą 
wszelkich wad, które ujawnią się w ciągu jego obowiązywania. Jeśli 
zatem wada ujawniona zostanie w ostatnim dniu okresu gwaran-
cyjnego, a zgłoszenie w tym przedmiocie dokonane zostanie już 
po upływie tego czasu, wedle zasad kodeksowych gwarant wciąż 
będzie zobowiązany wywiązać się ze swoich obowiązków. Ta kwestia 
jednak również może zostać ustalona odmiennie.

REALIZACJA OCHRONY GWARANCYJNEJ

Odrębną kwestię stanowią terminy realizacji obowiązków gwarancyj-
nych przez gwaranta. Reguła kodeksowa zakłada, że w przypadku 
braku precyzyjnych postanowień w tym zakresie prace naprawcze 
powinny zostać wykonane niezwłocznie, ale nie później niż w termi-
nie czternastu dni.

W przypadku umowy o roboty budowlane termin ten może być 
jednocześnie zbyt długi i zbyt krótki, w zależności od elementu prac 
obarczonego wadami. Z jednej strony niektóre wady, stanowiące 
poważne usterki uniemożliwiające funkcjonowanie w wykonanym 
budynku, powinny być naprawione znacznie szybciej. Z drugiej 
strony, pewne naprawy, czy to z uwagi na konieczność sprowadzenia 
nowych części czy zaangażowania w prace odpowiednio wyszkolo-
nych pracowników, nie będą możliwe do wykonania w dwa tygodnie.

W tym przypadku zatem zarówno gwarant, jak i inwestor mają 
realny interes w tym, aby do treści oświadczenia gwarancyjnego 
wpisać dokładne zasady realizacji napraw, najlepiej przewidując 
różne terminy na wykonanie prac naprawczych o różnej wadze 
i różnym poziomie skomplikowania organizacyjnego. Inwestor 
o silnej pozycji negocjacyjnej (bądź generalny wykonawca ustala-
jący warunki współpracy z podwykonawcą) może również zadbać 
o dodanie postanowienia przewidującego naliczenie kar umownych 
w przypadku opóźnienia napraw, przewidujących dla przykładu 
konieczność zapłaty kwoty w określonej wysokości za każdy kolejny 
dzień opóźnienia względem ustalonego terminu.

Ostatecznie, zgodnie z orzecznictwem Izby Cywilnej Sądu Naj-
wyższego w przypadku, gdy gwarant uchyla się od realizacji obowiąz-
ków przewidzianych w warunkach udzielonej gwarancji, uprawniony 
dysponuje prawem, aby dokonać „wykonania zastępczego”, czyli 
zlecić naprawę samodzielnie, ale na koszt gwaranta.

GWARANCJA, CZY MOŻE RĘKOJMIA?

Rynkowej popularności gwarancji zdarza się w praktyce przyćmić 
dość zbliżone, ale różniące się w kluczowych kwestiach, uprawnienia 
z tytułu rękojmi. Ta, w przeciwieństwie do ochrony gwarancyjnej, 
wynika wprost z przepisów ustawy i nie wymaga podstawy w postaci 
jasnego oświadczenia strony obowiązanej. Zastosowanie znajdują 
w przypadku umowy o roboty budowlane odpowiednio regulacje 
dotyczące umowy sprzedaży, gdzie właśnie zagadnienie rękojmi 
zostało szczegółowo uregulowane.

Na podstawie przepisów prawa cywilnego opisujących rękojmię, 
odpowiedzialność z jej tytułu powstaje, jeżeli dostarczona inwesto-
rowi rzecz bądź praca obarczona jest wadą fizyczną bądź prawną. 
W przypadku jej wystąpienia inwestor będzie uprawniony do złożenia 
oświadczenia o obniżeniu uzgodnionej ceny albo nawet odstąpieniu 
od umowy, jeżeli wykonawca nie dokona stosownych napraw nie-
zwłocznie i bez generowania nadmiernych problemów dla inwestora.

Istotną różnicą w zestawieniu z gwarancją jest ustawowy okres 
obowiązywania rękojmi. Opisany powyżej termin dwóch lat w przy-
padku ustawowego czasu ochrony gwarancyjnej w przypadku wad 
dotyczących nieruchomości wydłużony zostaje do lat pięciu od dnia 
wydania rzeczy inwestorowi.

RĘKOJMIA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Powołując się na uprawnienia wynikające z rękojmi, uprawniony 
dysponuje istotnym uprawnieniem, przeważnie wykraczającym poza 
standardowy zakres ochrony gwarancyjnej, jakim jest wspomniane 
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już prawo odstąpienia od umowy. W terminie ustawowym inwestor 
może bowiem przedstawić wykonawcy swoje oświadczenie o odstą-
pieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy. Jeżeli 
uprzednio inwestor zażądał dokonania naprawy wady, bieg terminu 
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu 
do wymiany wadliwej rzeczy lub naprawienia wady. Warto zazna-
czyć, że odstąpienie od umowy ma o wiele dalej idące skutki niż jej 
rozwiązanie. W wyniku skutecznego odstąpienia od umowy dochodzi 
do jej zupełnego usunięcia z obrotu i należy traktować ją tak, jakby 
nigdy nie została zawarta. Dodatkowo, strona odstępująca od umowy 
może dochodzić na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania zawartego kontraktu.

RĘKOJMIA – MOŻLIWOŚĆ OGRANICZEŃ

W przypadku relacji pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia, pomimo 
swojego ustawowego charakteru, nie będzie jednak przysługiwała 
inwestorowi w absolutnie każdym przypadku. Pozycję wykonawcy 
wzmacnia w tym przypadku przepis Kodeksu cywilnego, który 
stanowi, że strony umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
rozszerzyć, ograniczyć czy nawet zupełnie wyłączyć. Wykonawca 
może zatem uwolnić się od rękojmi jeszcze na etapie rozpoczynania 
współpracy z inwestorem. Wymaga to jednak obustronnej zgody 
wyrażonej w treści zawieranej umowy.

Ustawa przewiduje również istotny wyjątek, wedle którego wyłą-
czenie lub ograniczenie zakresu rękojmi będzie bezskuteczne, jeżeli 
wada została zatajona podstępnie. Przykład takiej sytuacji stanowić 
będzie następująca sekwencja zdarzeń: wykonawca orientuje się, 
że popełnił istotny błąd w ramach realizacji prac. Zbliżający się ter-
min odbioru prac nie daje czasu na dokonanie naprawy. Wykonawca 
zdecyduje się zamaskować wadę, przez co nie zostaje ona zauważo-
na na etapie odbioru. Korzystając z dobrego nastawienia inwestora, 
zasugerował zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo, 
w treści którego zawarte zostało postanowienie wyłączające upraw-
nienia wynikające z rękojmi dotyczące właśnie popełnionego błędu. 
Taki aneks, nawet faktycznie podpisany przez inwestora, nie będzie 
generował wobec niego żadnych ograniczeń. Oczywiście w tym przy-
padku każdorazowo konieczne będzie dokonanie oceny postawy wy-
konawcy, aby móc ocenić, czy nosi ona cechy „podstępu”. Aktualne 
orzecznictwo Sądu Najwyższego oparte jest jednak na dość szerokiej 
interpretacji tego pojęcia, które rozumiane jest zarówno jako celowe 
ukrycie lub zamaskowanie wady przed inwestorem, ale również przy-
padek, w którym wykonawca świadomy istnienia wady przemilczał 
ją w relacji z inwestorem. Z drugiej strony, zgodnie z przywołanym 

orzecznictwem, trudno jest mówić o przypadku podstępnego zataje-
nia wady, jeżeli wykonawca o wadzie nie wiedział.

Drugi kluczowy wyjątek dotyczący możliwości ograniczania 
i wyłączania zakresu rękojmi dotyczy relacji, w których inwestorem 
będzie konsument. W takim przypadku dokonanie jakichkolwiek 
limitacji ustawowego zakresu ochrony inwestora nie będzie możliwe.

PODSUMOWANIE

Z powyższych ustaleń należy wyprowadzić jasny wniosek, że nieza-
leżnie od rynkowych standardów, regulacji prawnych i nawet otrzy-
manych od drugiej strony zdawkowych zapewnień, w praktyce zakres 
obowiązków i uprawnień stron związanych z gwarancją czy rękojmią, 
zależeć będzie w znacznej mierze od wyników negocjacji przepro-
wadzonych na etapie zawierania umowy. Po nierozsądnym złożeniu 
podpisu pod niekorzystnymi warunkami, nasza sytuacja będzie już 
o wiele trudniejsza. Warto zatem przejawiać inicjatywę, ewentualne 
zdarzenia gwarancyjne poddawać sprawnej i profesjonalnej ocenie. 
W najgorszym scenariuszu, ewentualne spory dotyczące zakresu 
ochrony uprawnień inwestora i słuszności (bądź też braku) jego rosz-
czeń mogą być przedmiotem batalii sądowej. Ta jednak może oka-
zać się długa oraz niełatwa dla przedsiębiorcy do przejścia samemu.

Autorzy współpracują ze Stowarzyszeniem DAFA  
– organizacją reprezentującą i promującą najwyższe standardy technologiczne 

dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. 
Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne,  

wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży.

ABSTRAKT 
Artykuł prezentuje kwestie związane z gwarancjami jakie obowią-
zują w przypadku rynku budowlanego. Autorzy bardzo szczegóło-
wo omawiają różne scenariusze, jakie mogą mieć miejsce na przy-
kład przy zawieraniu umowy na wykonane prac budowlanych. 
Przestrzegają, że w praktyce zakres obowiązków i uprawnień stron 
związanych z gwarancją czy rękojmią, zależeć będzie w znacznej 
mierze od wyników negocjacji przeprowadzonych na etapie za-
wierania umowy. 

The article discusses issues related to guarantees that are in force in 
the construction market. The authors discuss in great detail various 
scenarios that may occur, for example, when concluding a contract 
for construction work. They warn the interested parties that in 
practice the scope of obligations and rights of the parties related 
to the guarantee or warranty will largely depend on the results of 
the negotiations conducted at the stage of concluding the contract. 

Maciej Boryczko kieruje praktyką Prawa Nieruchomości Kancelarii 
GESSEL. Specjalizuje się w kompleksowej i dynamicznej obsłudze prawnej 
wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych interesariuszy rynku 

– deweloperów, wynajmujących, najemców, kredytodawców i kredytobior-
ców, zbywców i nabywców nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenia 
w związku z zaangażowaniem w projekty interdyscyplinarne, na styku praktyki 
M&A, korporacyjnej oraz podatkowej pozwalają na szersze podejście do anali-
zowanych wyzwań w obszarze nieruchomościowym. Ponadto specjalizuje się 
we wszechstronnym doradztwie korporacyjnym, transakcjach typu M&A, 
wsparciu klientów w postępowaniach sądowych i sporach korporacyjnych. 
Wielokrotnie kierował zespołami przygotowującymi analizy typu due diligence. 
Jest autorem publikacji książkowych i prasowych, prelegentem szkoleń, w tym 
organizowanych przez OIRP w Warszawie. Współpracuje od lat ze Stowarzy-
szeniem Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. W kancelarii GESSEL 
od 2011 r.

piotr tracz specjalizuje się w prawie spółek. Obecnie zajmuje się bieżącą 
obsługą spółek oraz uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due diligence 
(w szczególności na potrzeby transakcji, także dotyczących spółek zajmują-
cych się działalnością medyczną oraz spółek tworzących gry komputerowe). 
Zajmował się również obsługą przedsiębiorców, bieżącym funkcjonowaniem 
spółek, postępowaniami upadłościowymi, procesami cywilnymi oraz arbitrażem. 
Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie uczestniczył 
w procesie legislacyjnym oraz sporządzał opinie prawne z zakresu prawa 
polskiego oraz prawa Unii Europejskiej na zlecenie posłów, komisji sejmowych 
i przedstawicieli innych parlamentów. Jest współautorem komentarzy „Prosta 
spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością” oraz „Prawo Przedsiębiorców. Komentarz”. Aktywnie uczest-
niczył także w pracach zespołu „koronawirusowego” oraz zespołu Kancelarii 
zajmującego się działalnością „pro bono”, których prace zostały docenione 
w 18. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. W kancelarii GESSEL od 2018 r.
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