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U
mo wa o ro bo ty bu dow la ne to
pod sta wo wa for ma praw nej
re gu la cji przed się wzięć bu -
dow la nych. Jest umo wą od -

płat ną (za nie wa dli we i ter mi no wo wy -
ko na ne ro bo ty na le ży się umó wio ne
wy na gro dze nie), a wy ni ka ją ce z niej
zo bo wią za nie ma cha rak ter re zul ta -
tu, ja kim jest od da nie obiek tu bu dow -
la ne go do użytkowania. Pra wo cy wil -
ne usta wo wo re gu lu je od po wie dzial -
ność wy ko naw cy za wa dli we ro bo ty,
wpro wa dza jąc in sty tu cję rę koj mi. Je -
że li wy ko naw ca nie wy wią zał się ze
swe go zo bo wią za nia, czyli wy ko nał
ro bo ty obar czo ne wa da mi (np. bu -
dy nek prze pusz cza ją cy wil goć wsku -
tek nie pra wi dło wo wy ko na nych
warstw izo la cyj nych), wów czas in we -
stor dys po nu je środ ka mi ochro ny

wy ni ka ją cy mi z usta wo wej rę koj mi

(o ile stro ny nie wy łą czy ły rę koj mi
w umo wie).

Przed czym pra wo 
chro ni in we sto ra?

Re gu la cja w Ko dek sie cy wil nym nie
reguluje wprost środ ków ochro ny in -
we sto ra z umo wy o ro bo ty bu dow la ne.
Istot ny jest jed nak art. 656 § 1 Ko dek -
su cy wil ne go (k.c.). Wska zu je on, że
dla umo wy o ro bo ty bu dow la ne za sto -
so wa nie bę dą znaj do wa ły prze pi sy

do ty czą ce umo wy o dzie ło, tak że
w za kre sie rę koj mi, czy li od po wie -
dzial no ści za wa dli we ro bo ty bu dow -
la ne lub nie pra wi dło wo wy ko na ny re -
mont.

Ochro na, ja kiej udzie la rę koj mia in -
we sto ro wi, obej mu je za rów no fi zycz -

ne, jak i praw ne wa dy obiek tu. Tak
więc oprócz wad czy sto tech nicz nych

źró dłem od po wie dzial no ści mo gą być
wa dy praw ne, jak np. wy ko rzy sta nie
przez wy ko naw cę ele men tów, ma te -
ria łów lub sub stan cji, któ rych wła ści -
cie lem jest oso ba trze cia (np. do staw -
ca che mii bu dow la nej sprze da ją cy to -
wa ry z za strze że niem pra wa wła sno -
ści do mo men tu za pła ty cał ko wi tej ce -
ny). For mal na zgod ność ro bót

z nor ma mi tech nicz ny mi nie zwal -

nia au to ma tycz nie z rę koj mi. Nor my
tech nicz ne nie ma ją bo wiem de cy du -
ją ce go zna cze nia w oce nie, czy wy ko -
na ne ro bo ty są wa dli we bądź nie.
Z orzecz nic twa wy ni ka, że sa ma
zgod ność z nor mą tech nicz ną nie
przesądza automatycznie o nie wa dli -
wo ści obiek tu w kon tek ście rę koj mi
(tak orzekł Sąd Naj wyż szy w orze cze -
niu z 20 ma ja 1997 r., II CKN 115/97
oraz z 27 li sto pa da 2003 r., IIII
CK 115/02). Przy kła dem mo że być
strop wy ko na ny z za cho wa niem
wszel kich wła ści wych norm tech nicz -
nych, ale z uży ciem ma te ria łów in -
nych niż wska za ne w umo wie po mię -
dzy stro na mi.

Kie dy wy ko naw ca 
od po wie za wa dy…

Wy ko naw ca od po wia da za rów no

za wa dy istot ne, jak i nie istot ne

(choć stro ny mo gą w umo wie ogra ni -
czyć od po wie dzial ność tyl ko do wad
istot nych, co prze są dził Sąd Naj -
wyż szy w wy ro ku z 9 paź dzier ni -
ka 2003 r. I CK 137/02). Roz róż nie nie
to ma swo je źró dło w k.c. i ma wpływ
na upraw nie nia, ja kie pły ną dla in we -
sto ra z ty tu łu rę koj mi. Orzecz nic two
wska zu je, że wa dą istot ną jest wa da
unie moż li wia ją ca czy nie nie wła ści -
we go użyt ku z przed mio tu ro bót, wy -
łą cza je go nor mal ne wy ko rzy sta -
nie zgod nie z ce lem umo wy al bo od -

bie ra mu ce chy wła ści we lub wy raź-
nie za strze żo ne w umo wie, istot nie
zmniej sza jąc je go war tość (wy rok Są -
du Ape la cyj ne go w Ka to wicach,
I ACa 1900/05). Ochro nę przy zna je
się jed nak przy obu ro dza jach wad:
istot nych bądź nie istot nych, np. do ty -
czą cych wy łącz nie es te ty ki prac. Rę -

koj mia jest bo wiem przy kła dem su -

ro wej od po wie dzial no ści cy wil no -

praw nej. Od po wie dzial ność ta jest
nie za leż na od wi ny wy ko naw cy i jest
to od po wie dzial ność na za sa dzie ry -

zy ka. Wy ko naw ca bę dzie po no sił od -
po wie dzial ność za wa dy obiek tu nie -

za leż nie od te go, czy za wi nił

przy ich po wsta niu czy też nie, co wię -
cej: brak wie dzy wy ko naw cy o ist -

nie niu wa dy rów nież nie zwal nia go

z od po wie dzial no ści.

Kie dy wy ko naw ca 
mo że unik nąć
od po wie dzial no ści?

O od po wie dzial no ści z ty tu łu rę koj -
mi mó wi się, że jest obiek tyw na, lecz
nie jest to jed nak od po wie dzial ność
ab so lut na i ni czym nie ogra ni czo na.
Ist nie ją bo wiem oko licz no ści, któ re

wy łą cza ją od po wie dzial ność wy ko -

naw cy:
• upływ cza su – wy ko naw ca jest

od po wie dzial ny za wa dy fi zycz ne ro -
bót przez okres 3 lat, gdy cho dzi
o wa dy bu dyn ku (a więc obiek tu 
bu dow la ne go trwa le zwią za ne go
z grun tem, wy dzie lo ne go z prze strze -
ni za po mo cą prze gród bu dow la nych,
po sia da ją ce go fun da men ty i dach),
gdy zaś cho dzi o in ną rzecz (np.
obiekt ma łej ar chi tek tu ry: al ta na, fon -
tan na czy śmiet nik, bądź wa dę w sa -
mym wy ro bie bu dow la nym), to wów -
czas obo wią zu je rocz ny okres ochro -
ny;

PRAWO W BUDOWNICTWIE

10 ’2012 (nr 482)

Rękojmia w umowie
o roboty budowlane

mb0906

* Kan ce la ria Ad wo kac ka OB LI GO Siecz -
kow ski i Spół ka Sp. k.

adwokat Bogumił Sieczkowski*



2

• w obu przy pad kach ter mi ny rę -

koj mi na le ży li czyć od chwi li ode-
bra nia przed mio tu ro bót przez in we -
sto ra. 

Gdy cho dzi o wa dy praw ne, to ter -
min rę koj mi bę dzie jed no li ty: rocz ny
od mo men tu do wie dze nia się przez
in we sto ra o ist nie niu wa dy, a gdy 
do wie dział się o tej wa dzie na sku-
tek wy to cze nia po wódz twa przed
są- dem, ter min li czy się od mo men tu
upra wo moc nie nia się orze cze nia
w spra wie.

Ko lej ną oko licz no ścią, któ ra mo że
zwol nić wy ko naw cę od od po wie dzial -
no ści z rę koj mi, jest brak za wia do -

mie nia o wa dzie ze stro ny in we sto -

ra. Każ dy in we stor po wi nien bo wiem
do ko nać tzw. ak tu sta ran no ści, któ -
ry po le ga na obo wiąz ku za wia do mie -
nia wy ko naw cy o wa dzie obiek tu nie -

zwłocz nie po jej wy kry ciu. Do za -
wia do mie nia wy star czy wy sła nie li stu
po le co ne go. Oprócz sa me go za wia -
do mie nia, war to do ce lów do wo do -
wych udo ku men to wać wy kry cie wa -
dy, np.  przez spo rzą dze nie od po wied -
nie go pro to ko łu, sfo to gra fo wa nie wa -
dy, do ko na nie wpi su w dzien ni ku bu -
do wy lub mon ta żu, a w osta tecz no ści
przez spo rzą dze nie opi nii przez bie -
głe go.

Ja kie upraw nie nia 
ma in we stor? 

Uprawnienia inwestora zależą od
rodzaju stwier dzo nych wad. Jak już
wcze śniej wska za no, wa dy mo gą mieć
cha rak ter istot ny bądź nie istot ny, także
mo gą być usu wal ne bądź nie usu wal ne.
W prak ty ce ro dzaj wa dy okre śla się
z po mo cą bie głe go, któ ry oce nia ją
w spo sób pro cen to wy, od no sząc się
do ob ni że nia war to ści i uży tecz no ści
obiek tu.

W związ ku z praw nym po dzia łem
wad, od mien nie kształ tu ją się upraw -
nie nia in we sto ra:
• pod sta wo wym żą da niem, z ja kim

mo że wy stą pić, jest żą da nie usu nię -

cia wad, a więc do ko na nia nie od -

płat nej na pra wy obiek tu, tj. osta tecz -
ne go po zby cia się stwier dzo nych
uste rek. In we stor mo że za żą dać 
na pra wy oczywiście tyl ko wte dy, gdy
jest moż li we usu nię cie nie pra wi dło -
wo ści lub uste rek w ta ki spo sób, by
obiekt zna lazł się w sta nie nie gor -
szym, niż za ło żo ny w pro jek cie i umo -
wie stron;

• ko lej nym upraw nie niem przy słu -
gu ją cym z ty tu łu rę koj mi jest upraw -
nie nie do żą da nia ob ni że nia wy na -

gro dze nia. Umo wa o ro bo ty bu dow la -
ne jest umo wą wza jem ną, co ozna -
cza, że wy na gro dze nie, ja kie pła ci in -
we stor wy ko naw cy, jest swe go ro dza -
ju ekwi wa len tem pra wi dło we go wy-
ko na nia obiek tu. Sko ro więc obiekt nie
zo stał wy ko na ny pra wi dło wo, to
i po stro nie in we sto ra obo wią zek za -
pła ty po wi nien zo stać od po wied nio
ogra ni czo ny. Sam roz miar ob ni że nia
wy na gro dze nia mo że spo wo do wać
spór po mię dzy stro na mi, dla te go tak
istot na jest ro la bie głe go, któ ry powi -
nien w spo sób bez stron ny oce nić
istot ność wa dy i od po wied nio ob ni żyć
kwo tę na leż ne go wy na gro dze nia.
Upraw nie nie do zmniej sze nia wy -

na gro dze nia mo że być re ali zo wa ne

przy wszel kich wa dach usu wal -

nych, za rów no istot nych, jak i nie -

istot nych. Jest to swe go ro dza ju

po nie sie nie przez wy ko naw cę

kosz tów na pra wy i do pro wa dze nia

do wła ści we go sta nu obiek tu bu -

dow la ne go;
• in we stor mo że do ma gać się

od wy ko naw cy za pła ty od szko do wa -

nia za szko dę, któ rą po wsta ła wsku tek
wa dli wo ści obiek tu. Szko dą mo że być
np. za sto so wa nie tań szych ma te ria łów
wy koń cze nio wych, co osta tecz nie do -
pro wa dza do ob ni że nia ce ny sprze da -
ży nie ru cho mo ści, ja ką otrzy mu je in -
we stor od na byw cy np. lo ka lu użyt ko -
we go;
• osta tecz nym i naj bar dziej do tkli -

wym dla wy ko naw cy środ kiem ochro -
ny in we sto ra jest od stą pie nie od

umo wy. Sa mo oświad cze nie in we sto -
ra o od stą pie niu, zło żo ne wo bec wy -
ko naw cy, do pro wa dzi do ze rwa nia

umo wy i za ist nie nia ta kiej sy tu acji, 
jak gdy by umo wa ni gdy nie by ła za -
war ta. Stro ny ma ją wów czas obo wią -
zek roz li czyć się wza jem nie, aby po -
wstał stan ta ki, jak przed za war ciem
umo wy. Śro dek ten mo że być bar dzo
do tkli wy i to w sto sun ku do obu stron,
dlatego też je go za sto so wa nie jest
moc no ogra ni czo ne. Wza jem ne roz li -
cze nie przy za awan so wa nych pra -
cach mo że też oka zać się w prak ty ce
nie zwy kle trud ne. Od stą pie nia moż -

na do ko nać w ra zie za ist nie nia wa -

dy istot nej i nie usu wal nej. Wa da
istot na to ta ka, któ ra powoduje, że bu -

dy nek nie nadaje się do zwy kłe go

użyt ku al bo któ ra sprze ci wia się wy -

raź nym po sta no wie niom umo wy

(wy rok Są du Naj wyż sze go z 8 stycz -
nia 1999 r., I CKN 957/97), na to miast
nie usu wal na jest wa da, któ rej obiek -

tyw nie nie da się usu nąć (np. wa dą
nie usu wal ną nie bę dzie taka wa da,
któ rej nie mo że usu nąć da ny przed -
się bior ca, ponieważ nie dysponuje od -
po wied nim sprzę tem).

Pod su mo wa nie

Rę koj mia jest in sty tu cją usta wo wą,
któ ra za pew nia in we sto ro wi pe wien
mi ni mal ny stan dard ochro ny. Stro ny
mo gą jed nak zmo dy fi ko wać go w dro -
dze klau zul umow nych. Umow ne po -
sta no wie nia są z na tu ry le piej przy -
sto so wa ne do re aliów da nej in we s-
ty cji i do pie ro od po wied nio sfor mu-
ło wa na umo wa o ro bo ty bu dow la ne
sta no wi opty mal ne na rzę dzie ochro-
ny i wy wa że nia in te re sów in we sto ra
oraz wy ko naw cy. Należy więc za -
wcza su wy klu czyć ewen tu al ne pro -
ble my, przez prze my śla ne za -
miesz cze nie od po wied nich klau zul
w umo wie.
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Sprostowanie

W nu me rze 8/2012 mie sięcz ni ka „Ma te ria ły Bu dow la ne” błęd nie po da -
no ty tu ły na uko we au to ra ar ty ku łu pt. „Za bez pie cze nie in te re sów pod wy -
ko naw cy w umo wie o ro bo ty bu dow la ne” opu bli ko wa nego na str. 88 – 89.
Pan Bo gu mił Siecz kow ski nie jest mgr. inż. lecz mgr. pra wa, ad wo ka -

tem, wspól ni kiem w Kan ce la rii Ad wo kac kiej OB LI GO Siecz kow ski

i Spół ka Sp. k. Za po mył kę bar dzo prze pra sza my Au to ra i Czy tel ni ków.
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