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ART. 17. OBNIŻENIE ŚWIADCZENIA PO DOPROWADZENIU 
ŚWIADCZENIA DO STANU ZGODNEGO Z ZOBOWIĄZANIEM

Wierzyciel może obniżyć własne świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu 
świadczenia doprowadzonego przez dłużnika do stanu zgodnego z zobowią
zaniem nie odpowiada wartości świadczenia, gdyby zobowiązanie zostało 
należycie wykonane. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Norma zawarta w art. 11: 17 projektu nie ma wyraźnych wzorców ani 
w polskim prawie, ani w projektach unifikacji prawa umów. Obowiązujący 
art. 561 §3 k. c. przewiduje jednak, że naprawa lub wymiana rzeczy wadli
wej nie wyłącza uprawnienia do żądania obniżenia ceny. Inspiracji dla nor
my zawartej w art. 11: 17 projektu można poszukiwać również w regulacji 
dyrektywy o podróżach pakietowych, przewidującej obniżenie ceny imprezy 
turystycznej w przypadku dostarczenia przez organizatora turystyki imprez 
zastępczych o jakości niższej niż określone w pierwotnej treści umowy. 

A. 2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Stosunek uprawnienia do obniżenia własnego świadczenia do innych 
środków doprowadzenia do zgodności świadczenia z treścią zobowiązania 
nie stanowi typowego przedmiotu regulacji ani też szczególnego zaintereso
wania piśmiennictwa. W obowiązującym stanie prawnym art. 561 §3 k. c. 
jest interpretowany w tym kierunku, że wymiana lub naprawa przedmiotu 
świadczenia, która nie doprowadziła do osiągnięcia przez niego zamierzo
nej wartości, uprawnia kupującego do wykonania uprawnienia do obniżenia 
własnego świadczenia. Sytuacja taka jest natomiast wykluczona na gruncie 
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ze względu na 
przyjętą przez nią, w ślad za regulacją dyrektywy 1999/44 o szczególnych 
warunkach sprzedaży towarów konsumpcyjnych, sekwencyjność upraw
nień. Na poziomie europejskim przepisy, które mogą być kwalifikowane 
jako przewidujące omawiane uprawnienia, zawiera natomiast dyrektywa 
90/314/EEC o podróżach pakietowych365. Należy w tym miejscu zwrócić 
jedynie uwagę, że normy dotyczące obniżenia ceny imprezy turystycznej 
w przypadku braku lub obniżonej jakości określonych świadczeń mają cha
rakter mocno specyficzny, związany z ogólną regulacją obowiązku realnego 
wykonania zobowiązania przez organizatora turystyki. 

360 Art. 4 ust. 6 i 7; jako obniżenie ceny (a nie odszkodowanie) kwalifikują je O. Remien 
[w: ] H. Schulze-Noltke, R. Schulze, Europäisches..., s. 54; U. Magnus, Das Recht..., s. 274. 
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A.  3. Założenia politycznoprawne

U podstaw regulacji uprawnień przyznanych wierzycielowi w razie na
ruszenia zobowiązania przez dłużnika, w tym również instytucji obniże
nia świadczenia, leży przekonanie o możliwie jak najdalej idącej neutral
ności środków przysługujących na wypadek naruszenia zobowiązania; ani 
dłużnik, ani wierzyciel nie powinien znaleźć się wskutek ich zastosowa
nia w sytuacji lepszej, niż znajdowałby się wówczas, gdyby zobowiązanie 
zostało wykonane prawidłowo. Winny one zatem być ukształtowane w ten 
sposób, by możliwie doprowadzić do sytuacji, jakby do naruszenia zobowią
zania w ogóle nie doszło lub - jeżeli alternatywa pierwsza nie jest możliwa 
lub wierzyciel nie chce skorzystać ze środków o takim charakterze - jak
by przedmiotem zobowiązania od początku było świadczenie, które rzeczy
wiście zostało spełnione zarówno co do stanu, jak i co do jego wartości. 
Obniżenie własnego świadczenia przez wierzyciela ze względu na spadek 
wartości świadczenia wynikający z doprowadzenia go do zgodności z zo
bowiązaniem przez dłużnika łączy w sobie obydwa te elementy. Obejmuje 
ono sytuacje, w których podjęcie przez dłużnika środków zmierzających do 
doprowadzenia świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem nie nada- 
je się w pełni do usunięcia skutków pierwotnego naruszenia zobowiązania 
i zmierza w konsekwencji do ukształtowania obowiązków stron tak, jakby 
świadczenie doprowadzone do stanu zgodnego z zobowiązaniem (typowo: na
prawione) od początku odpowiadało treści zobowiązania. 

B.  Komentarz

B. l. Cel i znaczenie regulacji
Środki przysługujące wierzycielowi w przypadku naruszenia zobowiąza

nia polegającego na spełnieniu świadczenia niezgodnie z treścią zobowiązania 
mają na celu doprowadzenie do możliwie takiego stanu, jakby zobowiązanie 
zostało od początku wykonane prawidłowo. Służy temu również uprawnienie 
niweczące dłużnika do doprowadzenia świadczenia do stanu zgodnego z zobo
wiązaniem, przyznane mu w art. 11: 8 §2 projektu. Specyfika niektórych świad
czeń powoduje jednak, że jego przedmiot doprowadzony do stanu określonego 
w treści zobowiązania, w szczególności przez naprawę, będzie miał mniejszą 
wartość, niż miałby przedmiot niewadliwy w chwili spełnienia świadczenia. 
Wyrównaniu uszczerbku wartości po stronie wierzyciela służyć może upraw
nienie do obniżenia własnego świadczenia w takim zakresie, w jakim wartość 
świadczenia doprowadzonego przez dłużnika do stanu zgodnego z zobowiąza
niem jest niższa od wartości świadczenia niewadliwego. Przyznanie wierzy
cielowi uprawnienia do obniżenia własnego świadczenia w opisanej sytuacji 
ma doniosłe znaczenie również w świetle okoliczności, że co do zasady dopro
wadzenie przez dłużnika przedmiotu świadczenia do stanu zgodnego z zobo
wiązaniem powoduje bezskuteczność odstąpienia przez wierzyciela od umowy 
(chyba że zaszły przesłanki określone w art. 11: 10 projektu). Mniejsze znacze
nie projektowana norma będzie natomiast odgrywać wówczas, gdy dłużnik 
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doprowadzi świadczenie do stanu zgodnego z zobowiązaniem przez wymianę 
jego przedmiotu. Ogólna formuła doprowadzenia świadczenia do stanu zgod
nego z zobowiązaniem pozwala także dłużnikowi na skorzystanie z innych 
niż wymienione w art. 11: 4 § 3 projektu środków służących osiągnięciu zamie
rzonego celu (o ile jest to uzasadnione charakterem świadczenia); nie można 
w konsekwencji wykluczyć, że sięgnięcie po nie doprowadzi wprawdzie przed
miot świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem, lecz wartość świadcze
nia będzie odbiegać od wartości świadczenia spełnionego w pełni niewadliwie. 
W szczególności, jak się wydaje, jako sytuację, w której świadczenie zostało 
doprowadzone przez dłużnika do stan zgodnego z zobowiązaniem (w sposób 
inny niż wymieniony w art. 11: 4 § 3 projektu), lecz o mniejszej wartości w ro
zumieniu art. 11: 17 projektu, trzeba będzie kwalifikować sytuację zapropono
wania przez organizatora turystki świadczenia zastępczego przewidzianego 
w obowiązującym art. 16a ustawy o świadczeniu usług turystycznych. 

Z punktu widzenia konsumenta zawierającego umowę sprzedaży konsu
menckiej, projektowana norma przyznaje mu dodatkowe uprawnienie, nie- 
przysługujące ani na gruncie dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, ani 
też polskiej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
Obowiązująca aktualnie sekwencyjność korzystania z uprawnień z tytułu 
niezgodności towaru z umową powoduje, że konsument nie może sięgnąć po 
środki przysługujące mu w drugiej kolejności, jeżeli przedsiębiorca zadość
uczynił roszczeniom o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową 
(art. 5 ust. 3 dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 4 ustawy 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Skutku takiego nie 
przewidują regulacje projektu i również konsument będzie mógł zrealizować 
przewidziane w art. 11: 17 uprawnienie w opisanej w nim sytuacji. 

Projekt nie przewiduje żądania przez wierzyciela doprowadzenia świad
czenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem w sytuacji, gdy dłużnik przed 
nadejściem terminu spełnienia świadczenia oświadcza, że nie będzie go 
w stanie wykonać (por. komentarz do art. 11:4 projektu). Brak zatem normy 
odpowiadającej wprost w alternatywie zawartej w art. 4 ust. 6 dyrektywy 
o podróżach pakietowych; deficyt nie występuje natomiast w zakresie upraw
nienia klienta do obniżenia własnego świadczenia (ceny imprezy). O ile klient 
będzie uprawniony do żądania usługi zastępczej przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej (na szczególnej podstawie), czy to w jej trakcie, na podstawie 
art. 11:4 §3 projektu, art. 11:17 projektu przyznaje mu uprawnienie do obni
żenia własnego świadczenia, jeżeli zaakceptuje on usługę o niższym standar
dzie, niż przewidywała pierwotna umowa o świadczenie usług turystycznych. 
W zakresie obniżenia własnego świadczenia przez klienta proponowana re
gulacja jest zatem zgodna z celem dyrektywy o podróżach pakietowych.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Komentowany art. 11:17 projektu wprowadza dodatkową możliwość obni
żenia świadczenia w sytuacji, gdy jego przedmiot został przez dłużnika do
prowadzony do stanu zgodnego z zobowiązaniem, lecz mimo to jego wartość 
jest niższa, niż byłaby wówczas, gdyby zobowiązanie od początku zostało 
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wykonane prawidłowo. Dla jego realizacji nie ma znaczenia, czy do dopro
wadzenia świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem doszło wskutek 
żądania wierzyciela opartego na art. 11:4 § 3 projektu czy też w konsekwencji 
skorzystania przez dłużnika z uprawnienia niweczącego (right to cure), za
gwarantowanego w art. 11:8 § 2 projektu. Jego zakres zastosowania obejmuje 
zatem w pierwszej kolejności przypadki, w których przedmiotem świadczenia 
była rzecz wadliwa w chwili wykonania, a następnie naprawiona przez dłuż
nika, przy czym wartość naprawionej rzeczy odbiega od wartości rzeczy nie- 
naprawianej. Podobny układ interesów może się rysować w sytuacji, w któ
rej doprowadzenie świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem polega 
na uzupełnieniu świadczenia. Przepis ten nie rozwiązuje natomiast kolizji 
wynikającej z wymiany rzeczy będącej przedmiotem świadczenia na rzecz 
pozbawioną wad dostrzeżonych przez wierzyciela, która okazuje się wadliwa 
w inny sposób. W tej sytuacji należy uznać, że zastosowanie powinna zna
leźć ponownie procedura określona w art. 11:8 i n. projektu. Wierzyciel może 
zatem zachować wadliwy (w innym zakresie) przedmiot świadczenia i ob
niżyć własne świadczenie lub skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy, o ile dłużnik nie doprowadzi go do stanu zgodnego z zobowiązaniem. 
Uprawnienie do obniżenia własnego świadczenia na podstawie art. 11:17 pro
jektu powstanie w przypadku świadczenia w drodze wymiany rzeczy wadli
wej także w tych wypadkach, w których nie jest dopuszczalne skorzystanie 
przez dłużnika z możliwości doprowadzenia świadczenia do stanu zgodne
go z zobowiązaniem. Uprawnienie do obniżenia własnego świadczenia na 
podstawie komentowanego przepisu w przypadku uszczerbku wartości przez 
świadczenie doprowadzone do stanu zgodnego z zobowiązaniem przysługuje 
na gruncie projektu także konsumentowi; również wówczas, gdy przedsię
biorca doprowadził świadczenie do stanu zgodnego z zobowiązaniem w spo
sób wskazany przez konsumenta zgodnie z art. 11:8 §3 projektu.

B.3. Wykładnia

Do ustalenia wysokości obniżenia własnego świadczenia przez drugą 
stronę umowy stosuje się zasady określone w art. 11:15 projektu. Obniżenie 
świadczenia odpowiadać zatem powinno różnicy wartości pomiędzy świad
czeniem spełnionym w sposób zgodny z zobowiązaniem a świadczeniem 
doprowadzonym przez dłużnika do tego stanu na podstawie cen z chwili, 
w której świadczenie powinno było zostać spełnione zgodnie z treścią zobo
wiązania. Dla tego zagadnienia w pełni miarodajne są uwagi poczynione 
w uzasadnieniu do art. 11:15 projektu.

B.4. Przykłady

1. Kupujący nabył w salonie samochodowym nowy samochód; po pew
nym czasie okazało się, że ma wadę silnika. Została ona usunięta przez 
sprzedawcę w drodze naprawy. Nowe samochody z tego rocznika z napra
wianym silnikiem były w chwili zawierania umowy tańsze o 8000 zł niż
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samochody niewadliwe. Po usunięciu wady (pół roku po dniu zawarcia umo
wy) nowe, niewadliwe samochody z tego rocznika warte są już 10000 zł 
mniej, a wadliwe - 12000 zł.

[Kupujący będzie mógł domagać się od sprzedawcy zapłaty 8000 zł, czy
li kwoty odpowiadającej różnicy wartości pomiędzy przedmiotem świad
czenia odpowiadającym treści zobowiązania a przedmiotem świadczenia 
doprowadzonym do tego stanu przez dłużnika po stwierdzeniu jego wadli
wości, występującej w chwili, w której świadczenie winno było być spełnione 
w sposób prawidłowy zgodnie z treścią zobowiązania. Kupujący nie może 
udaremnić uprawnienia sprzedawcy do doprowadzenia świadczenia do sta
nu zgodnego z zobowiązaniem nawet wówczas, gdy mimo doprowadzenia 
świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem jego wartość nie osiąga 
poziomu, który miałoby świadczenie niewadliwe od początku.

2. Klient zawarł z biurem podróży umowę o imprezę turystyczną obejmują
cą przelot samolotem do Tajlandii, zakwaterowanie w hotelu oraz kilka wycie
czek, obsługiwanych przez samochód terenowy zabierający co najwyżej cztery 
osoby, za cenę 8000 zł. Na miejscu okazało się, że część wycieczek nie może się 
odbyć. W to miejsce biuro proponowało wycieczki w inne okolice, obsługiwane 
dużym autokarem, a nie komfortowym samochodem terenowym. Klient mimo 
to zdecydował się skorzystać z wycieczek. Wycieczki obsługiwane autokarem 
oferowane były przez to biuro podróży w ramach imprezy za cenę 5000 zł, ale 
obejmującej przy tym również zakwaterowanie w hotelu niższej kategorii.

[Klient będzie mógł skorzystać z możliwości obniżenia świadczenia 
przewidzianej w art. 11:17 projektu. Organizator zaproponował mu po roz
poczęciu imprezy turystycznej świadczenie zastępcze o niższej jakości niż 
ustalone w umowie (por. art. 16a ustawy o usługach turystycznych). Tym 
samym podjął środek zmierzający do doprowadzenia świadczenia (rozumia
nego w tym miejscu generalnie jako impreza turystyczna opisana w umowie 
o świadczenie usług turystycznych) do stanu zgodnego z zobowiązaniem, 
tj. objęcia nim także określonej liczby wycieczek. Uszczerbek jakości uza
sadnia w tym wypadku obniżenie świadczenia. Jego rozmiar nie będzie 
oczywiście zdeterminowany ceną imprezy turystycznej, w której świadcze
nie (tu:) zastępcze jest świadczeniem głównym, lecz konieczne będzie usta
lenie, jaki udział w cenie danej imprezy turystycznej mają wycieczki o okre
ślonym standardzie oraz jak kształtowałaby się cena imprezy w przypadku, 
gdyby obejmowała ona wysoki standard hotelu oraz faktycznie zaoferowane 
wycieczki. Na marginesie tego przykładu należy zauważyć, że przy jednoli
tych zasadach obniżenia świadczenia w przypadku spełnienia świadczenia 
z naruszeniem zobowiązania oraz doprowadzenia przedmiotu świadczenia 
do stanu zgodnego z zobowiązaniem, lecz nie wartości leżącej u podstaw 
pierwotnego zobowiązania, znika konieczność precyzyjnego określenia, czy 
w danych okolicznościach faktycznych świadczenie zostało spełnione z na
ruszeniem zobowiązania, czy też działania dłużnika zmierzały do dopro
wadzenia spełnionego uprzednio świadczenia do stanu zgodnego z zobowią
zaniem (w aktualnej terminologii: zapewnienia świadczenia zastępczego), 
jednak nie mogły one wyrównać uszczerbku wartości. Uprawnienie do obni
żenia świadczenia (ceny) kształtuje się w obu tych sytuacjach jednakowo].
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