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Wykaz skrótów

1. Akty prawne
k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 

ze zm.);
k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964. – Kodeks postępowania cywilnego 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.);
Prawo budowlane– ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1333 ze zm.);
Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 162);
PZP 2004 – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2021 r. 1129 ze zm..);
PZP 2019 – ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2021 r. 1129 ze zm.);
ustawa deweloperska – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw na-

bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 poz. 1445);

nowa ustawa deweloperska – Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw na-
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177);

ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 287).

2. Organy i instytucje
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza;
SA – Sąd Apelacyjny;
SN – Sąd Najwyższy.

3. Czasopisma i publikatory
Dz.U. – Dziennik Ustaw;
LEX – System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer;
Legalis – System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck;



OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna;
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych;
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy;
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich.

4. Pozostałe
CF/Czerwony FIDIC – Warunki Kontraktu na budowę, opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC);
ŻF/Żółty FIDIC – Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowa-

niem, opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Kon-
sultantów (FIDIC);

FIDIC 1999/2004: Czerwony FIDIC/Żółty FIDIC – wydanie polsko-angielskie 
2008, tłumaczenie 1 wydania 1999;

FIDIC 2017/2019: Czerwony FIDIC/Żółty FIDIC – wydanie polskie 2019, tłu-
maczenie 2 wydania 2017;

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
SWZ – specyfikacja warunków zamówienia;
PFU – program funkcjonalno-użytkowy.
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1.  Wstęp

Temat wad jest jednym z najczęściej pojawiających się przy inwestycjach budow-
lanych. Nie ma inwestycji, w której wady nie pojawiłyby się czy to przy okazji 
odbiorów, czy już po odbiorze, w okresie korzystania z obiektu. W praktyce bu-
dowlanej temat wad występuje nie tylko w postaci już ujawnionego skutku, ale 
również w ramach prewencyjnych działań mających zapobiegać późniejszemu 
wystąpieniu wad. Jest to więc temat, który jest stałym elementem każdej inwe-
stycji budowlanej. 

Wydawać by się mogło, że w związku z tą powszechnością kwestia ta będzie 
równie powszechnie znana uczestnikom procesu inwestycyjnego. O ile jednak 
kwestie techniczne związane z wadami są chlebem powszechnym uczestników 
inwestycji, to kwestie prawne nie są już tak oczywiste. Często panuje przekona-
nie, że na budowie najważniejsze jest poradzenie sobie z wadą, a pozostałe kwe-
stie muszą temu ustąpić pierwszeństwa. Zakłada się, że w razie sporu i tak roz-
strzygać będą później prawnicy stron, względnie sąd. 

Tymczasem kiedy już poradzono sobie z wadą na budowie (albo wręcz przeciw-
nie, kiedy problem narósł do wymiaru ostrego sporu pomiędzy stronami), często 
jest już za późno na podjęcie czynności, które pozwalają na prawidłowe skorzy-
stanie z uprawnień (lub odwrotnie – na skuteczne uchylenie się od obowiązków). 
Podobnie wówczas dopiero strony sięgają do tekstu umowy, czasami dostrzegając, 
że zapisy jej są na tyle standardowe i ogólnikowe, że nie dają odpowiedzi na py-
tania osób borykających się z powstałym problemem. Czasami dopiero wówczas 
pojawia się refleksja: „szkoda że tego nie uregulowaliśmy wcześniej w umowie”. 

Wbrew nadziejom kierowanym ku swoim prawnikom na etapie sprawy są-
dowej, oni korzystając z prawa poruszają się w obszarze określonym zaistniałym 
już stanem faktycznym, który mogą w określony sposób intepretować, ale już 
go nie zmienią. Prawnicy mogą wykorzystywać instytucje prawa procesowego 
do zwiększania swoich szans w ramach konkretnego stanu faktycznego (np. ba-
zując na instytucji prekluzji dowodowej czy ciężaru dowodu), ale nie zmienią 
już tego co zaszło przed procesem. Nie zmienią także już podpisanej umowy, nie 
wprowadzą korzystniejszych zapisów, będą musieli bazować na treści już zawar-
tej umowy oraz na przepisach kodeksu cywilnego.



1. Wstęp

Ta książka powstała aby w kwestiach związanych z wadami pomagać przede 
wszystkim osobom, które zawodowo zajmują się inwestycjami budowlanymi, tak 
po stronie inwestora (w tym pracowników działu inwestycji, projektantów i in-
spektorów nadzoru), jak i wykonawców (kierowników budów i robót, podwy-
konawców), ale i przyszłych użytkowników. Jej celem jest przekazanie kwestii 
prawnych w sposób praktyczny i pragmatyczny, tak aby osoby nawet niebędące 
prawnikami mogły podejmować decyzje świadome ich prawnych konsekwencji. 
Dlatego też kwestie sporne omówione są nie tyle z perspektywy doktryny praw-
nej, ale z punktu widzenia orzecznictwa zapadającego w podobnych sprawach, 
w tym z uwzględnieniem jego aktualności (lub jego braku) z uwagi na istotne 
zmiany regulacji odnoszących się do rękojmi za wady. 

Oczywiście adresatami tej książki się również prawnicy, którzy ze będą mogli 
się nią wspomóc się również w wyjaśnieniu kwestii budzących ich wątpliwości 
bądź uaktualnić swoją wiedzę, w szczególności bazując na dużej liczbie orzecznic-
twa, które autor powołuje dla wykazania poszczególnych kwestii czy stanowisk. 
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2.  Wady robót budowlanych, obiektu 
budowlanego czy obiektu?

Zgodnie z art. 647 § kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wy-
konawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wy-
konanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zo-
bowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówio-
nego wynagrodzenia.

Z kolei art. 656 § 1 k.c. stanowi, że do skutków opóźnienia się przez wyko-
nawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania 
przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi 
za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstą-
pienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepi-
sy o umowie o dzieło.

Art. 658 k.c. dodaje, że przepisy niniejszego tytułu („umowa o roboty bu-
dowlane”) stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku 
lub budowli. Orzecznictwo dodaje, że przepis ten należy wykładać w ten spo-
sób, iż dotyczy on innych robót remontowych (np. bieżącej konserwacji budyn-
ku lub budowli) niż wprost zdefiniowane w prawie budowlanym jako roboty bu-
dowlane. Do umowy o remont będący rodzajem robót budowlanych (art. 3 pkt 8 
pr. bud.) przepisy art. 647 i następne k.c. stosuje się wprost1.

W doktrynie prawniczej trwała dyskusja, czy obiektem w rozumieniu art. 647 
k.c. jest obiekt budowlany w rozumieniu ustawy prawo budowlane czy też jest to 
pojęcie niezależne od jego kwalifikacji z punktu widzenia typologii prawa bu-
dowlanego. Aktualnie dominuje stanowisko, że jakkolwiek jedną z cech charak-
teryzujących umowę o roboty budowlane (i odróżniającą ją od umowy o dzie-
ło) jest to, że przy jej realizacji stosuje się ustawę prawo budowlane2, to jednak 

1 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018 r. V CSK 283/17, LEX nr 2460485.
2 Wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998, Nr 12, poz. 207, wyrok 
Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2005 r., V CK 423/05, LEX nr 269751, wyrok Sądu Najwyższego 
z 18 maja 2007 r., V CSK 51/07, LEX nr 334975.
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2. Wady robót budowlanych, obiektu budowlanego czy obiektu?

sama definicja obiektu z art. 647 k.c. nie ogranicza się do definicji obiektu bu-
dowlanego wynikającego z ustawy prawo budowlane (jako elementu prawa pu-
blicznego, a nie cywilnego). 

Obiektem, jako rezultatem robót budowlanych nie musi być obiekt jako całość, 
ale może nim też być część obiektu budowlanego. Orzecznictwo wskazywało, że 
zaakceptowany przez władzę budowlaną projekt zamierzenia inwestycyjnego – 
niezależnie od wymaganego w konkretnej sytuacji stopnia jego szczegółowości 
– jest tym rezultatem, do osiągnięcia którego inwestor może legalnie dążyć, co 
wcale nie oznacza, że musi powierzyć jednemu wykonawcy wszystkie czynno-
ści konieczne do jego osiągnięcia. Robotami budowlanymi będą bowiem czyn-
ności stanowiące jakiś konieczny etap na drodze do rezultatu wyznaczonego za-
akceptowanym przez władzę budowlaną projektem3. 

Orzecznictwo za roboty budowlane uznawało także np. remont polegający 
na ułożeniu posadzek epoksydowych w części budynku4, wykonanie podziem-
nego odwiertu wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i przylegającą in-
frastrukturą techniczną, służącą rozpoznaniu i docelowo wydobyciu złóż wody 
termalnej5 czy wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji me-
talowej i betonowej mostu6. 

Obiektem w rozumieniu art. 647 k.c. mogą być zarówno konstrukcje naziem-
ne, jak i podziemne, powiązane z gruntem i wykonywane w drodze robót pro-
wadzonych zgodnie z projektem oraz wymaganiami wiedzy technicznej7. Obiek-
tem w rozumieniu umowy o roboty budowlane będzie również rezultat robót 
rozbiórkowych: 

„Przewidzianym w umowie obiektem” w rozumieniu art. 647 k.c., do którego 
wykonania zobowiązuje się wykonawca na podstawie umowy o roboty budow-
lane, może być także osiągnięcie na nieruchomości inwestora, którą ten może 
dysponować na cele budowlane, takiego stanu, że zostaną z niego usunięte po-
stawione na nim obiekty budowlane, jeśli w tej postaci teren będzie zdatny do za-
spokajania potrzeb inwestora, do zrealizowania których dążył zabiegając o sto-
sowne zezwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych.”8

Stąd też w niniejszej książce będziemy posługiwać się użytym w art. 647 k.c. 
określeniem obiektu oznaczającym (bez ograniczania się do pojęcia obiektu bu-
dowlanego z prawa budowlanego) zmaterializowany rezultat robót budowla-
nych, stanowiącego samoistną całość dającą się wyodrębnić co najmniej pod 

3 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018 r. V CSK 283/17, LEX nr 2460485.
4 Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2008 r., II CSK 112/08, LEX nr 447653.
5 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., II CSK 63/11, LEX nr 1229546.
6 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r. II CSK 63/11 LEX nr 1229546.
7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 stycznia 2020 r. I Aca788/19, LEX nr 2932506.
8 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018 r. V CSK 283/17, LEX nr 2460485.
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względem technicznym lub technologicznym9. W tym to właśnie obiekcie mogą 
wystąpić wady. 

Oczywiście z punktu widzenia praktyki nie będzie błędem posługiwanie się 
też zwrotem „wad robót budowlanych” czy „wad obiektu budowlanego”. Jednak 
w/w pojęcie „obiektu” (jako rezultatu wykonanych robót budowlanych, nieza-
leżnie czy będzie to cały budynek czy jedynie jego fundamenty) jest w ocenie au-
tora bardziej uniwersalne i czytelne. 

Należy jednak podkreślić, że chodzi o obiekt jako rezultat robót budowla-
nych (umowy o roboty budowlane), a nie obiekt jako efekt np. umowy o dzieło, 
nawet jeśli z punktu widzenia praktycznego różnica byłaby praktycznie niedo-
strzegalna. O ile w większości kwestie rękojmi w ramach umowy o dzieło/umo-
wy o roboty budowlane będą wspólne, to jednak w kilku obszarach będę wystę-
pować istotne różnice (np. kwestia przedawnienia roszczeń, znaczenia projektu 
(dokumentacji projektowej) czy nadzorów inwestorskich). 

Kwestia rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową o roboty budow-
lane jest jedną z bardziej problematycznych, gdyż trudno ustalić jednoznaczną 
linię rozdzielającą obie umowy. Orzecznictwo daje wskazówki, które nie zawsze 
pozwolą na bezsporne ustalenie charakteru danej umowy. Przyjmuje się zasad-
niczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane 
jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego10. 
Ponadto podnosi się, że umowa o roboty budowlane, w odróżnieniu od umowy 
o dzieło, dotyczy przedsięwzięcia większych rozmiarów, o zindywidualizowanych 
właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych, któremu w zasadzie towa-
rzyszy projektowanie i zinstytucjonalizowany nadzór. Kładzie się również nacisk 
na obowiązek przekazania przez inwestora terenu budowy i dostarczenia projek-
tu, według którego, z uwzględnieniem wiedzy technicznej, wykonawca powinien 
wykonać obiekt11. Z drugiej strony orzecznictwo wskazywało, że dostarczenie 
projektu i wykonanie robót na jego podstawie nie jest przedmiotowo istotnym 
elementem umowy o roboty budowalne, a zatem umowę, w której nie przewi-
dziano tego elementu nie należy automatycznie uznawać za umowę o dzieło12.

9 Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2019 r. I CSK 477/18, LEX nr 2763818.
10  Uchwała Sądu Najwyższego (składu siedmiu sędziów) z  11 stycznia 2002  r., III CZP 63/01 
(OSNC 2002, Nr 9, poz. 106), wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 
1998, Nr 12, poz. 207, wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2005 r., V CK 423/05, LEX nr 269751, 
wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2007 r. I  CSK 51/0, LEX nr 334975.
11 Wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998, Nr 12, poz. 207, z dnia 
7 grudnia 2005 r., wyrok Sądu Najwyższego z 15  lipca 2009 r., I CSK 253/09, LEX nr 1615154, 
wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2012 r., II CSK 84/12, LEX nr 1232233, wyrok Sądu Naj-
wyższego z 28 sierpnia 2019 r. IV CSK 255/18, LEX nr 2729030.
12 Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2016 r., IV CSK 57/16, LEX nr 2237416, wyrok Sądu 
Najwyższego z 26 września 2012 r., II CSK 84/12, LEX nr 1232233.
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Jeżeli strona twierdzi, że zawarta umowa jest umową o roboty budowlane 
(art. 647 k.c.), powinna wykazać, że umowa zawiera cechy pozwalające na takie 
jej zakwalifikowanie (art. 6 k.c.). W razie niewykazania powyższego, prawidło-
we jest uznanie, że strony łączy umowa o dzieło13.

Rozsądnym i praktycznym jest więc konstatacja, że określone prace kwalifi-
kuje się jako dzieło albo jako roboty budowlane w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego, stosując właśnie rozróżnienia na podstawie kryterium:

1) budowlanego charakteru,
2) rozmiaru prac oraz
3) stopnia skomplikowania prac, w ramach określonych wstępnie przez defi-

nicje prawa budowlanego, z uwzględnieniem doświadczenia wynikającego z ob-
serwacji rynku budowlanego.

Nie jest natomiast koniecznym dla uznania, że strony zawarły umowę o ro-
boty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c., ażeby przedmiotem tej umowy było 
wykonanie całego, kompletnego obiektu, ale wystarczającym jest, że strony prze-
widują w umowie obowiązek wykonania określonej części obiektu spełniającej 
ww. kryteria14.

Kwestia ta doznaje również pewnej dodatkowej komplikacji na gruncie za-
mówień publicznych, gdyż zarówno PZP 2019 jak i PZP 2004 zawierały własne 
definicje robót budowlanych, w ramach podziału na 3 zasadnicze grupy zamó-
wień (dostawy, roboty budowlane i usługi). Odsyłając do „wspólnego słownika 
zamówień” i odpowiednich kodów CPV prawo zamówień publicznych prowadzi 
do tego, że „robotami budowlanymi” są prace, które na gruncie kodeksu cywilnego 
niekoniecznie musiałyby być uznane za objęte umową o roboty budowlane, np.:

– malowanie wnętrz budynków;
– instalację elementów ze szkła i luster itd.;
– układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w budynkach lub in-

nych obiektach budowlanych:
• ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych 

lub posadzek,
• parkietów i innych posadzek drewnianych oraz dywanów i linoleum,
• tapet.

– zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie: 
• drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
• kuchni do zabudowy, 
• wyposażenia sklepów itp.
• wykonanych z drewna lub innych materiałów,

13 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2007 r. I CSK 51/07, LEX nr 334975.
14 Wyrok Sądu Najwyższego w Lublinie z 26 lipca 2017 r., I Aca 955/16, LEX nr 2369749.
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– czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i podobne czynności;
– wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską;
– instalację w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

• anten w budynkach i anten napowietrznych,
• alarmów przeciwpożarowych,
• alarmów.

Zatem analizując w danym przypadku kwestię wad, warto rozważyć czy kon-
kretna umowa może być zakwalifikowana jako umowa o roboty budowlane czy 
jednak jako umowa o dzieło, gdyż rozróżnienie to może mieć wpływ nie tyle na 
uprawnienia z rękojmi (które aktualnie są tożsame), ale na niektóre inne ele-
menty odpowiedzialności. 
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3.  Znaczenie aktualności stanu prawnego

Kwestią, która może prowadzić do poważnych błędów wynikających z korzysta-
nia z orzecznictwa sądowego dotyczącego wad i rękojmi jest to, czy orzecznictwo 
odnosi się do aktualnego stanu prawnego. Bardzo wielu uczestników procesu 
budowlanego bazuje na pewnych przyzwyczajeniach wynikających z wielolet-
niego doświadczenia, nie odnotowując nawet zmieniającego się stanu prawne-
go. Dotyczy to w szczególności zmian w zakresie rękojmi które weszły w życie 
25 grudnia 2014 r. na mocy art. 44 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-
sumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 287, dalej zwana ustawą konsumencką), dokonują-
cych fundamentalnych zmian w zakresie rękojmi, nie tylko w relacjach z konsu-
mentami, ale również w relacjach z udziałem „niekonsumentów” czyli pomiędzy 
przedsiębiorcami bądź z udziałem zamawiających publicznych, którzy wcale się 
za przedsiębiorców nie uważają (odmienną kwestią jest to, czy słusznie, biorąc 
pod uwagę że wcale nie chodzi tu o podmioty prowadzące działalność komer-
cyjną czy zarobkową, o czym w rozdziale 12.1.).

Jedną ze zmian, które wprowadziła powołana ustawa, a która niekoniecznie 
przebiła się do świadomości uczestników inwestycji, jest uchylenie art 637 ko-
deksu cywilnego odnoszącego się do wad przy umowie o dzieło (czyli pierwsze-
go odesłania, o którym będzie mowa w następnym rozdziale). Art. 637 kodek-
su cywilnego stanowił: 

§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznacza-
jąc w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, 
że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyj-
mujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający 
może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, za-
mawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To 
samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w termi-
nie wyznaczonym przez zamawiającego.

Wielu przedstawicieli inwestorów (w szczególności zamawiających publicznych) 
z zaskoczeniem przyjmuje informację, że przepis ten już nie obowiązuje. Dodać 


