
 

Wady towarów. 

Gwarancja jakości towarów 

Niezgodność towarów z umową. 

Obowiązki kupującego. 

Niezgodność towarów z umową , a gwarancja. 

https://www.youtube.com/watch?v=84KgkdVmaO8 

https://www.youtube.com/watch?v=84KgkdVmaO8 

https://www.youtube.com/watch?v=vSVohmOo3vw    

 

Wady towarów 

Produkt, który przeznaczony jest do sprzedaży w danym punkcie handlowym, 
powinien być przed jego wystawieniem na półkach sklepowych dokładnie sprawdzony. 
Ma to na celu wykrycie ewentualnych wad, które mogły powstać już w zakładzie 
produkcyjnym lub podczas transportu. Pierwsze sprawdzenie dokonywane jest 
oczywiście podczas kontroli jakościowej towarów przez osobę dokonującą odbioru. 
Produkt przed wystawieniem do sprzedaży jest oglądany przez ekspedienta, który 
układa go na półkach sklepowych. Powinno to być bardzo dokładnie zweryfikowane, 
ponieważ klient nie ma obowiązku sprawdzania towaru podczas zakupu. 

Wady towarów można podzielić na wady jawne i ukryte. Jawne  to takie, które 
można stwierdzić podczas odbioru jakościowego towarów, wykładania na meblach 
sprzedażowych lub podczas demonstracji (np. uszkodzenie mechaniczne w postaci rysy 
na monitorze).  

 

Przykłady wad jawnych: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=84KgkdVmaO8
https://www.youtube.com/watch?v=84KgkdVmaO8
https://www.youtube.com/watch?v=vSVohmOo3vw


 rysa na klapie pralki; 
 odklejona podeszwa; 
 brak sprężynki w długopisie; 
 uszkodzone opakowanie od serka topionego; 
 brak nakrętki w butelce z wodą mineralną; 
 porwana okładka książki; 
 w telewizorze nie działa telegazeta. 

Wady ukryte, inaczej nazywane niejawnymi, odkrywane są najczęściej podczas 
użytkowania towaru (np. odbarwienie na spodniach dżinsowych mimo prawidłowego 
prania). 

 

Przykłady wad ukrytych: 
 
 rozciągnięcie bluzki w praniu mimo stosowania wytycznych producenta; 
 rdzewienie chochelki do zupy; 
 przebarwienie się cholewki buta w wyniku zastosowania złego materiału. 

Wady można również sklasyfikować jako wady fizyczne i wady prawne.  

Do wad fizycznych towarów zaliczamy: 

 wady, które powodują zmniejszenie wartości towaru (np. odkurzacz miał być 
cichy, a jest bardzo głośny), wynikają najczęściej z różnego rodzaju usterek; 

 braki w wyposażeniu (np. brak jednej z końcówek w suszarce do włosów);  
 brak zadeklarowanych właściwości towaru, o których zapewnia sprzedawca (np. 

parówki cielęce nie zawierają mięsa cielęcego), może to być towar 
pełnowartościowy, ale nie posiada określonych cech użytkowych. 



Wady prawne powstają, gdy sprzedawca towaru nie może go zbyć, ponieważ nie 
ma do niego prawa własności lub produkt jest zastawiony. 

 

 

Gwarancja jakości towarów 

Gwarancja jakości  

Gwarancja to umowa łącząca gwaranta z kupującym. Polega na zobowiązaniu się 

gwaranta (sprzedawcy albo wytwórcy rzeczy) do spełnienia odpowiednich świadczeń, 

na wypadek gdyby w oznaczonym terminie (okresie gwarancyjnym) ujawniły się wady 

fizyczne rzeczy sprzedanej.  

Gwarancja udzielana jest zazwyczaj na towary trwałego użytku, jest zapewnieniem 

gwaranta, że rzecz cechuje się odpowiednią jakością i będzie funkcjonować należycie 

przynajmniej przez okres oznaczony w umowie gwarancyjnej.  

Charakter prawny gwarancji  

Gwarancja jakości powstaje w wyniku zawarcia umowy między kupującym  

a podmiotem udzielającym gwarancji na rzecz sprzedaną. Prawa i obowiązki stron nie 

powstają zatem z mocy samego prawa (ex lege), ale wymagana jest dodatkowa, oprócz 

sprzedaży, umowa stron transakcji. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne, co wynika  

z zasady swobody zawierania umów.  

Gwarancja jest umową łączącą gwaranta z kupującym. Powstaje w wyniku umowy 

będącej zastrzeżeniem w treści umowy sprzedaży. Przepisy Kodeksu cywilnego 

wskazują, że dla zawarcia umowy gwarancji niezbędne jest wręczenie dokumentu 

gwarancyjnego określającego treść gwarancji. Często pojawia się jednak opinia, że nie 

jest to konieczne, gdyż umowa gwarancji dochodzi już do skutku przez zgodne 

oświadczenia woli stron.  

Gwarantem jest wystawca dokumentu gwarancyjnego. Może to być:  

− sprzedawca  

– najczęściej, gdy jest importerem,  

− wytwórca – umowa pomiędzy wytwórcą a kupującym dochodzi do skutku za 

pośrednictwem sprzedawcy. Wytwórca wystawia dokument gwarancyjny, który dołącza 

do swojego produktu, składając ofertę potencjalnemu kupującemu. Adresat oferty 

konkretyzuje się w momencie zawarcia umowy sprzedaży, bo sprzedawca wydaje towar 

z kartą gwarancyjną. Sprzedawca jest tylko posłańcem, gdyż przenosi cudze 

oświadczenie woli. Sprzedając produkt, stempluje dokument gwarancyjny i wydaje go 

wraz z produktem. Kupujący, odbierając produkt wraz z kartą, przyjmuje ofertę 

gwarancyjną wytwórcy.  

Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości:  



1. Ujawnienie się w okresie gwarancyjnym wady fizycznej uzasadniającej tę 

odpowiedzialność według postanowień umowy gwarancyjnej - nie są wymagane żadne 

akty staranności ze strony kupującego. Istnieje domniemanie, że wada fizyczna rzeczy 

powstała w okresie gwarancyjnym, co oznacza, że po stronie sprzedawcy występuje 

ciężar udowodnienia, że tak nie było.  

2. Wada powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy (jeżeli nie zastrzeżono 

inaczej); kupujący ma jedynie wykazać, że wada wystąpiła w okresie gwarancyjnym.  

Gwarant może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że powstała ona z innych 

przyczyn niż tkwiące w sprzedanej rzeczy, np. sam kupujący zepsuł rzecz albo inna 

zewnętrzna przyczyna spowodowała uszkodzenie rzeczy.  

Uprawnienia kupującego  

Kupującemu przysługują takie prawa, jakie wynikają z umowy gwarancyjnej. Jeśli 

gwarancja nie stanowi nic innego, to w razie wątpliwości gwarant jest zobowiązany do: 

− usunięcia wady fizycznej rzeczy (naprawa), 

 − do dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana).  

Jeżeli nic innego nie wynika z umowy gwarancji, o wyborze świadczeń z tytułu gwarancji 

nie decyduje kupujący, lecz gwarant. Jeśli okaże się, że wykonanie naprawy jest 

niemożliwe, to kupujący przejmuje inicjatywę. Pozostaje wówczas wydanie nowej 

rzeczy wolnej od wad. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy 

w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego ponosi 

gwarant. 

 

Okres gwarancyjny  

W przypadku gwarancji, kluczowe są postanowienia zawarte w oświadczeniu 
gwarancyjnym. Gwarant ma dużą swobodę w kształtowaniu swojej odpowiedzialności. 
Może on przewidzieć okresy kilku miesięczne, a nawet wieloletnie. Może również 
dywersyfikować okresy na różne elementy rzeczy. Może nawet przyjąć jakiś punkt 
odniesienia dla trwania gwarancji - np. w przypadku samochodów przebieg 100.000 
kilometrów. Dopiero, jeżeli w oświadczeniu nie został wskazany okres obowiązywania 
gwarancji, Kodeks cywilny zakłada, że trwa ona 2 lata od dnia wydania rzeczy.  
Jeśli wada ujawni się w ostatnim dniu gwarancji, zaktualizuje się zobowiązanie gwaranta 

do naprawy lub wymiany i odpowiednio powstanie roszczenie u kupującego. To 

roszczenie można wykonać, dopóki się nie przedawni. Nie istnieje szczególny termin 

przedawnienia gwarancji, więc stosuje się termin ogólny, który wynosi dziesięć lat.  

Termin gwarancji jest 2 letni od dnia wydania przedmiotu sprzedaży, ale może ulegać 

przedłużeniom:  

− w przypadku dokonywania naprawy przez gwaranta termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego konsument nie mógł korzystać z rzeczy,  

− termin gwarancji biegnie na nowo, gdy gwarant wymienia rzecz na nową, wolną od 

wad lub dokonuje istotnych napraw.  



Jeśli gwarant wymienił pewne elementy rzeczy sprzedanej, gwarancja biegnie na nowo 

w stosunku do nowej części, a okres gwarancyjny dotyczący całej rzeczy może być 

krótszy niż w stosunku do wymienionego podzespołu. 

 

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie 

gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do 

towaru konsumpcyjnego. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego,  

w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości 

wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie 

kształtuje obowiązków gwaranta. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje 

kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny. Powinien także sprawdzić 

zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie 

gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. 

Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane zgodnie z określonymi 

wymaganiami. Jednakże uchybienie tym wymaganiom pozostaje bez wpływu na 

ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.  

W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do 

dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub 

jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 

ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja 

na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 



 

 

Niezgodność towaru z umową  

Pojęcie niezgodności towaru z umową nie zostało wprost zdefiniowane w ustawie. 

Chodzi o sytuację, gdy dostarczony przez sprzedawcę towar nie ma cech wynikających  

z umowy. Trzeba wówczas określić treść umowy w zakresie dotyczącym właściwości 

towaru. Należy sformułować obraz towaru wzorcowego, który zostanie następnie 

porównany z towarem rzeczywiście wydanym. Strony mogą zawrzeć w umowie 

charakterystykę towaru. Jednak jeśli tego nie uczynią, dla wyznaczenia towaru 

modelowego należy posłużyć się gotowymi wzorcami, które przewiduje ustawodawca  

w omawianej ustawie.  

Wyróżnia się 2 sytuacje:  

1. Właściwości towaru zostały indywidualnie uzgodnione między stronami Towar jest 

zgodny z umową wtedy, gdy:  

− odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi,  



− ma cechy okazanej przez sprzedawcę próbki albo wzoru,  

− nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że 

sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego użycia towaru.  

2. Strony nie dokonały indywidualnych uzgodnień Ustawodawca zatem samodzielnie 

buduje treść umowy, wskazując, że towar jest zgodny z umową, gdy:  

− jest przydatny do zwykłego użytku (nadaje się do celu, do jakiego towar tego rodzaju 

jest zwykle używany),  

− posiada cechy rodzajowe (gdy właściwości tego towaru odpowiadają właściwościom 

cechującym towar tego rodzaju),  

− towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartych na 

składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela 

(w szczególności uwzględnia się zapewnienia wyrażone w oznakowaniu towaru lub 

reklamie). 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za zapewnienia osób trzecich, jeśli 

wykaże, że:  

− zapewnienia tego nie znał, ani oceniając rozsądnie nie mógł znać,  

− że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, (sam 

kupujący nie znał tych zapewnień),  

− że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.  

Na równi z zapewnieniami producenta traktuje się zapewnienia importera oraz 

producenta deklarowanego (np. sieć sklepów, która opatruje swoją marką gamę 

produktów). Niezgodność towaru z umową musi udowodnić kupujący. Za niezgodność 

towaru konsumpcyjnego z umową uważa się także nieprawidłowość w jego 

zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli te czynności zostały wykonane:  

− w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on 

odpowiedzialność,  

− przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.  

 

Niezgodność towaru z umową istnieje w chwili wydania towaru  

Udowodnienie tej przesłanki również ciąży na kupującym. Wymóg ten jest jednak 

łagodzony. Uważa się (domniemywa), że towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową 

w chwili jego wydania, gdy stwierdzi się tę niezgodność przed upływem sześciu 

miesięcy od wydania towaru. Konsekwentnie, jeśli upłynie sześć miesięcy od wydania 

towaru, kupujący musi wykazać, że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową 

istniała w chwili jego wydania. Istnieją okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność 

sprzedawcy:  

− sprzedawca może obalić domniemanie istnienia niezgodności w chwili wydania tzn. 

wykazać, że niezgodność powstała po upływie sześciu miesięcy od wydania towaru,  

− sprzedawca nie odpowiada, gdy konsument wiedział o niezgodności lub oceniając 

rozsądnie, powinien był wiedzieć. Konsument nie jest jednak zobowiązany do badania 

rzeczy – chodzi zatem jedynie o oczywiste niezgodności towaru z umową,  



− gdy niezgodność wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez 

kupującego (nawiązanie do umowy dzieła – np. sami dostarczamy materiały do 

wykonania naszyjnika, nie zapewnia ich jubiler).  

 

Zasady postępowania w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego  

z umową – uprawnienia konsumenta.  

 

1. żądanie doprowadzenia towaru do zgodności z umową przez nieodpłatną:  

− naprawę,  

− wymianę na nowy,  

chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów. 

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek 

zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, 

dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od konsumenta żądanie, nie ustosunkował się do tego 

żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Wybór wymiany lub 

naprawy należy do konsumenta, ale ustawodawca nie gwarantuje, że wybór kupującego 

będzie uwzględniony. Realizacja żądania może się okazać niemożliwa lub pociągać za 

sobą nadmierne koszty (np. coś było produkowane, a już nie jest). Co oznacza 

sformułowanie „nadmierne koszty”? Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się 

wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,  

a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia jego 

żądania .Jeżeli:  

− kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo  

− sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (przy 

określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i 

cel jego nabycia) lub gdy  

− naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to 

konsument może skorzystać z innych uprawnień.  

 

2. Ma on prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Tu wybór też 

należy do konsumenta, ale znów jest znacznie ograniczony. Nie można odstąpić od 

umowy, gdy niezgodność jest nieistotna. Istotność lub nieistotność niezgodności może 

powodować spory między sprzedawcą a kupującym. Dla właściwego wykorzystania 

przez konsumenta uprawnień, niezbędne jest przestrzeganie ustawowych terminów. 

Znaczenie mają następujące terminy:  

1. Termin do stwierdzenia niezgodności towaru z umową  

Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową 

jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego 

towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli 

przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą skrócić termin, jednakże nie 



poniżej jednego roku. Przez dwa lata zatem sprzedawca ponosi ryzyko wyjścia na jaw 

niezgodności.  

2. Termin do zawiadomienia o niezgodności towaru z umową  

Konsument traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia 

niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Jest 

to akt staranności będący przesłanką odpowiedzialności sprzedawcy. Dla towarów 

żywnościowych przewiduje się krótsze terminy zawiadomienia, określone w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki (trzy dni od otwarcia 

towaru). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego 

upływem.  

3. Termin przedawnienia dla roszczenia o dokonanie naprawy, wymiany, obniżenie ceny 

towaru  

Istota instytucji przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego w ustawie 

czasu dłużnik może uchylić się od spełnienia żądania wysuniętego przez wierzyciela. 

Jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki odpowiedzialności oraz nie zachodzą 

okoliczności zwalniające i zachowane są wymienione powyżej terminy, powstają 

odpowiednie roszczenia (o dokonanie naprawy, wymiany, obniżenie ceny towaru), 

które następnie mogą ulec przedawnieniu. Roszczenia te przedawniają się zasadniczo  

z upływem roku od stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru z umową  

(z dalszych postanowień wynika, że faktycznie od zawiadomienia sprzedawcy  

o niezgodności, bo zawiadomienie przerywa bieg terminu przedawnienia). Mamy jednak 

do czynienia z instytucją wstrzymania zakończenia, przerwania i zawieszenia biegu 

przedawnienia: 

 − wstrzymanie zakończenia terminu przedawnienia: przedawnienie nie może się 

skończyć przed upływem dwóch lat od wydania/wymiany towaru, bo właśnie dwa lata 

ma konsument do stwierdzenia niezgodności towaru z umową,  

− przerwanie biegu przedawnienia: zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności 

przerywa bieg przedawnienia (wówczas roczny termin przedawnienia liczy się od 

początku),  

− zawieszenie biegu przedawnienia - przedawnienie nie biegnie w czasie:  

− wykonywania naprawy lub wymiany,  

− prowadzenia przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy, nie dłużej 

jednak niż przez trzy miesiące.  

 

4. Termin powodujący wygaśnięcie uprawnienia do odstąpienia od umowy.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa z upływem roku od stwierdzenia 

niezgodności towaru z umową. Dla uproszczenia: jeśli konsument nie odstąpi od umowy 

zanim minie rok od momentu, w którym stwierdził niezgodność towaru z tą umową, 

traci to uprawnienie.  



Warty uwagi jest fakt, że jeśli w chwili zawarcia umowy, sprzedawca wiedział  

o niezgodności towaru z umową i nie zwrócił na to uwagi kupującego, wykonywanie 

uprawnień konsumenta nie jest wyłączone z powodu upływu terminów wymienionych 

w punktach 1, 3, 4.  

Roszczenia zwrotne sprzedawcy  

W przypadku, gdy sprzedawca ma obowiązek zaspokojenia żądania konsumenta  

w postaci naprawy, wymiany, czy tez obniżenia ceny towaru, może on dochodzić 

odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców. Dzieje się tak 

wyłącznie, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową 

sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.  

Roszczenie zwrotne przedawnia się z upływem sześciu miesięcy. Staje się wymagalne 

(tzn. sprzedawca może żądać zaspokojenia przed sądem) z chwilą zaspokojenia 

kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to 

uczynić.  

Konsument, który stwierdził wady w nabytym towarze, reklamuje go osobiście lub 

korespondencyjnie. Jeśli sprzedawca ma wątpliwości, czy towar reklamowany przez 

klienta posiada wady niezależne od klienta, czy ta wada jest wynikiem uszkodzenia 

mechanicznego lub innego niewłaściwego działania klienta, sporządza na specjalnym 

formularzu zgłoszenie reklamacyjne w minimum 2 egzemplarzach. Oryginał 

wypełnionego zgłoszenia otrzymuje kupujący, a kopia zostaje u sprzedawcy.  

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przede wszystkim takie dane jak:  

− imię i nazwisko oraz adres kupującego,  

 nazwę towaru i inne dane identyfikujące reklamowany towar,  

− datę zakupu,  

− datę ujawnienia wady,  

− datę złożenia reklamacji,  

− uzasadnienie reklamacji, rodzaj wady,  

− żądanie reklamującego,  

− propozycje sprzedawcy odnośnie naprawy lub wymiany.  

Druk zgłoszenia po wypełnieniu podpisują obie strony. Reklamowany towar zostaje 

przekazany do ekspertyzy przez rzeczoznawcę. Po dokonaniu oględzin, rzeczoznawca 

sporządza protokół i wówczas klient zostaje poinformowany o wyniku ekspertyzy. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, sklepy nie maja obowiązku 

dokonywania wymiany towaru na inny lub też zwrotu gotówki za towar, który przestaje 

się konsumentowi podobać. Sklepy jednak coraz częściej wprowadzają taki zwyczaj, 

gdyż w ten sposób pozyskują klientów. Możliwość dokonywania wymiany towaru lub 

jego zwrotu zmniejsza ryzyko klienta związane z podejmowaniem decyzji o zakupie. 

Klient nie traci zaufania do punktu sprzedaży. Zwracane towary nie powinny mieć cech 

użytkowania. Sprzedawca przy przyjmowaniu zwracanych towarów musi brać pod 



uwagę obowiązujące przedsiębiorstwa handlowe przepisy dotyczące dokumentowania 

sprzedaży. 
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Niezgodność towarów z umową , a gwarancja. 

 



 


