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Art. 534. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli 

za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. 

TYTUŁ XI 

Sprzedaż 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Art. 535. 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. (uchylony). 

Art. 536. § 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. § 1. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje 

zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju 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, obowiązany 

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. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje 

zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być 

zapłacona cena wyższa od ceny określonej (cena maksymalna), kupujący nie jest 
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obowiązany do zapłaty ceny wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, 

obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę. 

Art. 539. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje 

zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju 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. § 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. Wynikające z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej, minimalnej 

lub wynikowej roszczenie sprzedawcy o dopłatę 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 w miejscu sprzedaży na widok publiczny z 

oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. 

Art. 5431. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest 

niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia 

zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. 

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy 

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. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do 

miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie 

wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy 

na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się 

przewozem rzeczy tego rodzaju. 
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§ 2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu 

rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy. 

Art. 545. § 1. Sposób wydania i odebrania 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 przesyłkę 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. § 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 dokumenty, 

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 korzystania z rzeczy zgodnie z jej 

przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić 

wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy. 

Art. 5461. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca 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 sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, 

określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności 

wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu 

w Rzeczypospolitej 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 przypadkach sprzedawca 

jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być 



©Kancelaria Sejmu  s. 108/232 

2015-01-27 

ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania 

producenta lub importera rzeczy. 

§ 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie 

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 znaczenie 

poszczególnych postanowień umowy. 

§ 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną 

wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje 

obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. 

Art. 547. § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających 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 przesłania 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 kupujący. 

§ 3. Koszty niewymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą obie 

strony po połowie. 

Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego 

korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia rzeczy. 

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, 

poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą. 

§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu 

będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie 

rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli 

sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. 

Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne. 
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Art. 549. Jeżeli kupujący zastrzegł sobie oznaczenie 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 wyznaczając 

mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez sprzedawcę staje się dla 

kupującego wiążące. 

Art. 550. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego 

wyłączność bądź w ten sposób, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy 

określonego rodzaju innym osobom, bądź też w ten sposób, że kupujący będzie 

jedynym odprzedawcą zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie 

może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani 

pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność 

przysługującą kupującemu. 

Art. 551. § 1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy 

sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie 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 niezwłocznie zawiadomić kupującego. 

Art. 552. 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, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych 

części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do 

zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może 

od umowy odstąpić. 

Art. 553. (uchylony). 
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Art. 554. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności 

przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz 

roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i 

leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. 

Art. 555. Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży 

energii, praw oraz wody. 

Art. 5551. (uchylony). 

DZIAŁ II 

Rękojmia za wady 

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz 

sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

Art. 5561. § 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 zapewnił kupującego, 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 sprzedawcy 

traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która 

wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, 

która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub 

innego oznaczenia odróżniającego 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 odpowiedzialność, albo 

przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
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Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna 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. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz 

sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby 

trzeciej, 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). 

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo 

rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili 

wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument. 

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego 

konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających 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 sprzedaży, albo gdy ich treść została 

sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, 

ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub 

wyłączenie odpowiedzialności 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 kupującym. 

Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z 

przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca 
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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 doprowadzenie rzeczy do 

zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo 

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu 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 

niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny 

wynikającej 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. § 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 niedogodności 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 wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli 

kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na 

wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu 

obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może 

żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego 
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obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych 

czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, 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 sprzedanej albo może 

żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego 

zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

Art. 5612. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest 

obowiązany na koszt sprzedawcy 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 

dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący 

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. Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy 

ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia 

rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Art. 5614. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą 

w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

Art. 5615. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub 

usunięcia wady albo złożył 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. 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, 
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kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być 

dostarczone później. 

§ 2. (uchylony). 

Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci 

uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty 

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, 

a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił 

sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego 

upływem zawiadomienia o wadzie. 

Art. 564. W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do 

zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli 

sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. 

Art. 565. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych 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. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący 

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać 

naprawienia szkody, którą 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 

zawarcia 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 sprzedawcę. 

Art. 567. § 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, 

kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest 

uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z 
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zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia 

rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić 

sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie 

po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego 

koszt i niebezpieczeństwo. 

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości 

– przed upływem 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 stwierdzenia 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 oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy 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 jednego z 

uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących 

kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy 

czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, 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. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin 

przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania 
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rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej 

rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się. 

Art. 569. (uchylony). 

Art. 570. (uchylony). 

Art. 571. (uchylony). 

Art. 572. (uchylony). 

Art. 5721. (uchylony). 

Art. 573. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń 

dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany 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 odpowiedzialności 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. § 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać 

naprawienia szkody, którą 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 

zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia 

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. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest 

zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba 

że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na 

własne niebezpieczeństwo. 
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Art. 5751. 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. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy 

sprzedanej stosuje się przepisy 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 skutek 

powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą 

trzecią stało się prawomocne. 

DZIAŁ II1 

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej 

Art. 5761. § 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o 

których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w stanie 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 sprzedawców, wskutek którego działania lub 

zaniechania rzecz stała się wadliwa. 

§ 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, 

który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził 

instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, 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 demontażem, transportem 

i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena 

rzeczy, oraz utracone korzyści. 

Art. 5762. § 1. Roszczenie sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu 

miesięcy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia kosztów 
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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 sprzedawców nie może 

zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie 

oddalające powództwo stało się prawomocne. 

Art. 5763. Przepisy niniejszego działu nie uchybiają innym przepisom o 

obowiązku naprawienia szkody. 

Art. 5764. Odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można 

wyłączyć ani ograniczyć. 

DZIAŁ III 

Gwarancja przy sprzedaży 

Art. 577. § 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 usunięcia 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. § 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i 

zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej 

formie graficznej. 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 towarowych, 



©Kancelaria Sejmu  s. 119/232 

2015-01-27 

nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej 

terminologii naukowej i technicznej. 

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do 

wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub 

jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 

ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a 

także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. 

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność 

oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. 

Art. 5772. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania 

oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku 

(dokument gwarancyjny). 

Art. 5773. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument 

gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi 

zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych 

na rzeczy zabezpieczeń. 

Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

Art. 579. § 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 odpowiedzialność 

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 wykonanie. 

Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające 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 
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z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz 

znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie 

określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia 

dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć 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. § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył 

uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 

dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił 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). 

DZIAŁ IV 

Szczególne rodzaje sprzedaży 

Rozdział I 

Sprzedaż na raty 

Art. 583. § 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności 

przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w 

określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed 

całkowitym zapłaceniem ceny. 

§ 2. Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny 

kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego. 


