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1. Wprowadzenie
Wprowadzenie ustaw¹ z dnia 26 lipca 2000 r. regulacji dotycz¹cej
umowy leasingu do kodeksu cywilnego rozwi¹za³o wiele problemów,
które istnia³y, gdy umowa ta funkcjonowa³a jako umowa nienazwana1.
Umowa wystêpowa³a w praktyce w profesjonalnym obrocie gospodarczym, a korzystaj¹cym by³ zwykle przedsiêbiorca2. Mimo uregulowania
umowy leasingu w kodeksie cywilnym pozosta³y pewne kwestie, które
nadal budz¹ kontrowersje.
Ustawodawca zdecydowa³ siê uregulowaæ umowê leasingu jako tzw.
umowê jednostronnie profesjonaln¹, gdy¿ zgodnie z definicj¹ zawart¹
1
Na temat leasingu przed jego unormowaniem w kodeksie cywilnym por. m.in.:
M. G m y t r a s i e w i c z, K. S z c z e p a ñ s k i, Leasing w Polsce, Warszawa 1992; J. J a c y s z y n, Leasing kontenerów jako nowy typ umowy, Studia Cywilistyczne 1988, t. XXXIV;
K. K o r z a n, Prawne ograniczenia umowy leasingu, Monitor Prawniczy 1994, nr 9,
s. 257-260; K. K r u c z a l a k, Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Gdañsk 1996;
J. M a r c i n i u k, Umowa leasingu i jej zastosowanie w handlu zagranicznym, Warszawa
1982; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie krajowym i miêdzynarodowym, Warszawa 1996; P. P o d r e c k i, Leasing, Kraków 1993; M. S e r w a t k a, M. K e l l e r, Umowa
leasingu mienia stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, Palestra 1996, nr 9-10; L. S t e c k i, Leasing, Toruñ 1999.
2
Por. J. B r o l, Umowa leasingu – umow¹ nazwan¹, Rzeczpospolita z 9 grudnia
2000 r., nr 262.
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w art. 7091 k.c. jedynie finansuj¹cy musi wystêpowaæ w zakresie dzia³alnoœci swego przedsiêbiorstwa, natomiast korzystaj¹cy nie musi ju¿ byæ
przedsiêbiorc¹. Wskazuje siê, ¿e dzia³alnoœæ leasingowa nie mo¿e byæ
sporadyczna, podejmowana okazyjnie; powinna byæ sta³a, prowadzona
w sposób zorganizowany i ci¹g³y, nie musi byæ ona natomiast dzia³alnoœci¹ wy³¹czn¹3.
G³ównym sensem ekonomicznym tej umowy jest umo¿liwienie przedsiêbiorcom korzystania ze œrodków technicznych przez czas zbli¿ony do
okresu ich u¿ywalnoœci (jak przy leasingu finansowym) lub przez okres
krótszy (jak przy leasingu operacyjnym). Przy czym przedsiêbiorcy ci
z ró¿nych wzglêdów niekoniecznie s¹ zainteresowani nabywaniem tych
œrodków na w³asnoœæ.
Zastosowana w kodeksie cywilnym konstrukcja mieœci w sobie tak¿e
te sytuacje, w których korzystaj¹cy nie jest przedsiêbiorc¹ lub wprawdzie
jest przedsiêbiorc¹, ale umowê leasingu zawiera poza prowadzon¹ przez
siebie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Krótko mówi¹c, w obecnym stanie
prawnym ka¿dy (o ile dysponuje zdolnoœci¹ prawn¹) mo¿e wystêpowaæ
w roli korzystaj¹cego4. Zreszt¹, jeszcze przed wprowadzeniem regulacji
dotycz¹cej umowy leasingu do kodeksu cywilnego pojawia³y siê g³osy
dopuszczaj¹ce zawieranie tego typu umów z konsumentami5.
Finansuj¹cy – jak wskazuje na to sama nazwa tej strony umowy –
finansuje nabycie rzeczy od zbywcy. Korzystaj¹cemu – w klasycznym
modelu leasingu – zale¿y na tym, by uzyskaæ mo¿liwoœæ u¿ywania dóbr
koniecznych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Konsument natomiast zawieraæ bêdzie umowê leasingu w innym celu ni¿ prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej6.
Wœród zawieranych w praktyce umów zdarzaj¹ siê te¿ takie, które
maj¹ charakter kontraktów konsumenckich. Dotyczy to w szczególnoœci
umów leasingu samochodów osobowych, które w ostatnim czasie coraz
3
Por. J. B r o l, Umowa leasingu wed³ug kodeksu cywilnego, Przegl¹d Podatkowy
2001, nr 6, s. 7; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu, Warszawa 2002, s. 28; M. S t y p a n i a k, Leasing – wreszcie nazwany, Biuletyn Bankowy 2001, nr 1, s. 25.
4
Por. J. B r o l, Umowa leasingu wed³ug…, s. 7; M. S t y p a n i a k, Leasing…, s. 25.
5
Tak P. B i e l s k i, Dopuszczalnoœæ umowy leasingu przedsiêbiorstwa w prawie polskim,
Rejent 1998, nr 3, s. 78.
6
Por. tak¿e Firmy leasingowe przygotowuj¹ oferty dla klientów indywidualnych,
Gazeta Prawna z 4 maja 2007 r., nr 86.
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czêœciej pojawiaj¹ siê w obrocie. Konsekwencj¹ tego jest zainteresowanie
cywilistów oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego7 tym szczególnym modelem leasingu. Œwiadczenie leasingodawcy mo¿e byæ przy
tym rozbudowane o dodatkowe us³ugi dla korzystaj¹cego, jak np. zarz¹dzanie likwidacj¹ szkód, serwis i dostarczenie pojazdu zastêpczego. Umowy
konstruowane s¹ tak¿e na zasadzie tzw. leasingu odnawialnego, gdzie
uzgodnione raty odpowiadaj¹ utracie wartoœci samochodu w okresie jego
u¿ytkowania, co znacznie obni¿a ich wysokoœæ w stosunku do innych
rodzajów leasingu. Po up³ywie ustalonego okresu korzystaj¹cy mo¿e albo
oddaæ samochód i wzi¹æ w leasing nowy, albo po raz kolejny wyleasingowaæ ten sam pojazd lub te¿ wykupiæ go za kwotê odpowiadaj¹c¹ jego
wartoœci rynkowej.
Tego typu z³o¿ona struktura umowy leasingu zawieranej z konsumentem prowokuje do pytania, czy i jakie bêd¹ odmiennoœci w sytuacji prawnej
stron umowy leasingu, gdy korzystaj¹cym bêdzie konsument – a wiêc
osoba, która zawar³a umowê niezwi¹zan¹ bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ lub zawodow¹.
Jednym z zagadnieñ, jakie pojawiaj¹ siê przy okazji takich rozwa¿añ,
jest ustalenie w³aœciwego re¿imu prawnego dla realizacji przez korzystaj¹cego jego uprawnieñ w razie wady czy te¿ niezgodnoœci z umow¹
przedmiotu leasingu. Dotyczy to w szczególnoœci sytuacji, gdy elementem
umowy leasingu jest przeniesienie w³asnoœci rzeczy na korzystaj¹cego.
Innymi s³owy, konieczna jest odpowiedŸ na pytanie, czy korzystaj¹cy jest
chroniony ogólnymi przepisami reguluj¹cymi instytucjê rêkojmi w kodeksie cywilnym, czy te¿ zastosowanie znajd¹ przepisy ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie kodeksu cywilnego8 (dalej: ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej). Regulacja ustawowa ró¿nicuje bowiem uprawnienia, jakie przys³u-

7
Por. stanowisko Urzêdu Skarbowego Warszawa Targówek z 21 grudnia 2003 r.,
nr US-37/ZDD/6A/DF/415/36/2004, wed³ug którego przepisy prawa podatkowego nie
nakazuj¹ dotychczasowemu korzystaj¹cemu wykupienia przedmiotu leasingu na potrzeby
dzia³alnoœci gospodarczej; je¿eli umowa leasingu by³a zawarta z osob¹ fizyczn¹ jako przedsiêbiorc¹, to przeniesienie w³asnoœci rzeczy bez zamiaru wprowadzenia dotychczasowego
przedmiotu leasingu do ewidencji œrodków trwa³ych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ skutkowa³by osi¹gniêciem nieodp³atnych œwiadczeñ.
8
Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.
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guj¹ kupuj¹cemu wzglêdem sprzedawcy, w zale¿noœci od przedmiotu
umowy sprzeda¿y oraz od statusu prawnego kupuj¹cego.
Przedmiotem umowy leasingu mo¿e byæ „rzecz”, zarówno zatem rzecz
ruchoma, jak i nieruchomoœæ. W odniesieniu do nieruchomoœci kodeks
cywilny przyznaje uprawnienia z tytu³u rêkojmi. W przypadku sprzeda¿y
rzeczy ruchomych mo¿emy mieæ do czynienia z dwoma re¿imami odpowiedzialnoœci sprzedawcy – kodeksowym re¿imem rêkojmi (art. 556art. 581 k.c.) oraz odpowiedzialnoœci¹ z tytu³u niezgodnoœci towaru
z umow¹ zgodnie z ustaw¹ o sprzeda¿y konsumenckiej. Katalog uprawnieñ w ramach tych dwóch re¿imów odpowiedzialnoœci jest w zasadzie
taki sam – kupuj¹cy mo¿e domagaæ siê naprawy, wymiany rzeczy, obni¿enia
ceny lub odst¹piæ od umowy.
Odmiennoœci w sposobie ukszta³towania pozycji stron sprawiaj¹, ¿e
to, wed³ug jakiej regulacji bêdziemy oceniaæ obowi¹zki sprzedawcy, ma
zasadnicze znaczenie. Podstawowymi ró¿nicami jest wprowadzenie sekwencyjnoœci uprawnieñ konsumenta, domniemania istnienia niezgodnoœci towaru z umow¹ w razie ujawnienia siê jego wadliwoœci w okresie
szeœciu miesiêcy od dnia zawarcia umowy, ró¿ne okresy, w których
kupuj¹cy powinien dokonaæ tzw. reklamacji, czyli zawiadomienia sprzedaj¹cego o wadach lub niezgodnoœci towaru z umow¹. Ró¿ny jest tak¿e
termin, w jakim sprzedawca odpowiada wobec kupuj¹cego – w ustawie
o sprzeda¿y konsumenckiej sprzedawca odpowiada za niezgodnoœæ towaru z umow¹ w razie jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od wydania
towaru kupuj¹cemu (poza wyj¹tkami dotycz¹cymi rzeczy u¿ywanych –
art. 10 ustawy). Natomiast uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne
rzeczy ruchomej wygasaj¹ ju¿ po up³ywie roku – poza przypadkami
podstêpnego zatajenia wady przez sprzedawcê (art. 568 § 1 k.c.).
Ró¿nice te sprawiaj¹, ¿e nie bez znaczenia jest to, czy korzystaj¹cy
bêdzie wykonywa³ uprawnienia przyznane mu w kodeksie cywilnym, czy
w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej.
Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej stosowana jest do dokonywanej
w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa sprzeda¿y rzeczy ruchomej osobie
fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹
zawodow¹ lub gospodarcz¹. Jest to tzw. towar konsumpcyjny (art. 1
ust. 1 ustawy). Ponadto, na mocy szczególnych odes³añ ustawê o sprzeda¿y
konsumenckiej stosuje siê do innych jeszcze umów, o ile s¹ one zawierane
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przez osoby fizyczne, dzia³aj¹ce w celu niezwi¹zanym z ich dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ lub zawodow¹ z kontrahentami bêd¹cymi przedsiêbiorcami.
Do umów tych nale¿¹: umowa dostawy (art. 6051 k.c.), umowa o dzie³o
(art. 6271 k.c.), umowa sprzeda¿y komisowej (art. 7701 k.c.). Jest to
konsekwencj¹ szerokiego ujêcia sprzeda¿y w ustawie, odwo³uj¹cego siê
do jej ekonomicznego celu. Ustawa polska implementuje dyrektywê nr 99/
449, która za sprzeda¿ uznaje tak¿e umowê o dostawê dóbr konsumpcyjnych, które maj¹ dopiero zostaæ wytworzone lub wyprodukowane (art. 1
ust. 4 dyrektywy), dotyczy to tak¿e sytuacji, gdy powstaj¹ one z materia³ów
dostarczanych przez konsumenta (art. 2 ust. 3 dyrektywy). Istotne jest
wiêc przeznaczenie towaru, który nabywany ma byæ w celach konsumpcyjnych, nie ma natomiast znaczenia w³asnoœæ materia³ów, z których towar
powstaje10. Celem gospodarczym umów sprzeda¿y sensu largo jest przeniesienie w³asnoœci rzeczy na konsumenta. Pojawi³y siê zreszt¹ w¹tpliwoœci
co do tego, czy w odniesieniu do umowy o dzie³o ustawa obejmuje tylko
przypadki wytwarzania nowych rzeczy, czy równie¿ us³ugi, w ramach
których dokonywana jest obróbka, przeróbka czy naprawa rzeczy11.
Dostrzec mo¿na pewne podobieñstwo umowy leasingu zawieranej przez
konsumenta z profesjonalist¹, gdy jej przedmiotem jest rzecz ruchoma, a cel
konsumenta jest niezwi¹zany z jego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹, do umowy sprzeda¿y konsumenckiej oraz innych umów, do których
stosuje siê ustawê. W szczególnoœci dotyczy to sytuacji, gdy w umowie
leasingu zamieszczono zobowi¹zanie do przeniesienia w³asnoœci przedmiotu
leasingu po up³ywie terminu, na jaki zawarto umowê, czy te¿ postanowienie
o przejœciu w³asnoœci przedmiotu leasingu po tym terminie.
Naszym zdaniem problem uprawnieñ korzystaj¹cego w razie wad przedmiotu leasingu nale¿y rozwa¿yæ w dwóch p³aszczyznach.
Pierwsz¹ s¹ uprawnienia korzystaj¹cego w czasie trwania umowy
leasingu zwi¹zane z wadami przedmiotu leasingu. Dodatkowo konieczna
jest odpowiedŸ na pytanie, czy w przypadku leasingu konsumenckiego
9

Dyrektywa Nr 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów
sprzeda¿y towarów konsumpcyjnych oraz zwi¹zanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L
171/12).
10
Por. Cz. ¯ u ³ a w s k a, Uwagi o „europeizacji” prawa umów, KPP 2001, nr 2,
s. 236 i nast.
11
Por. R. S t e f a n i c k i, Ochrona konsumenta w œwietle ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej, Warszawa 2006, s. 63 oraz powo³ana tam literatura.
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do uprawnieñ korzystaj¹cego zastosowanie znajd¹ przepisy o sprzeda¿y
konsumenckiej.
Drug¹ z p³aszczyzn problemu jest charakter uprawnieñ korzystaj¹cego
przys³uguj¹cych mu wzglêdem finansuj¹cego, gdy umowa leasingu zawiera roszczenie o przeniesienie w³asnoœci rzeczy na podstawie art. 70916
k.c., a rzecz ta posiada wady, czy te¿ jest niezgodna z umow¹.

2. Uprawnienia korzystaj¹cego z tytu³u wady rzeczy w czasie
trwania umowy leasingu
Uprawnienia korzystaj¹cego z tytu³u wady rzeczy w czasie trwania
umowy leasingu zosta³y uregulowane w kodeksie cywilnym w sposób
szczególny.
Finansuj¹cy nie odpowiada wobec korzystaj¹cego za wady fizyczne
i prawne rzeczy, chyba ¿e wady te powsta³y na skutek okolicznoœci, za
które finansuj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ. Postanowienia umowne mniej
korzystne dla korzystaj¹cego s¹ niewa¿ne, co nie wyklucza postanowieñ
rozszerzaj¹cych ochronê korzystaj¹cego. W przypadku, gdy korzystanie
z rzeczy jest utrudnione, korzystaj¹cy mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego obni¿enia swego œwiadczenia pieniê¿nego (art. 70917 k.c. w zw. z art. 664 § 1
k.c.). Je¿eli natomiast korzystanie z rzeczy jest niemo¿liwe, a finansuj¹cy
wady nie usun¹³, korzystaj¹cemu przys³uguje uprawnienie do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
W czasie umowy leasingu za pozosta³e wady odpowiedzialnoœæ wzglêdem korzystaj¹cego ponosi zbywca. Zgodnie z art. 7098 § 2 k.c., z chwil¹
zawarcia przez finansuj¹cego umowy ze zbywc¹ z mocy ustawy przechodz¹ na korzystaj¹cego uprawnienia z tytu³u wad rzeczy przys³uguj¹ce
finansuj¹cemu wzglêdem zbywcy z wyj¹tkiem uprawnienia do odst¹pienia przez finansuj¹cego od umowy ze zbywc¹.
Powy¿sza regulacja jest problematyczna w zakresie ustalenia w³aœciwego momentu przejœcia przys³uguj¹cych wzglêdem zbywcy uprawnieñ.
Jak s³usznie zwracano uwagê w literaturze, chwila zawarcia umowy
leasingu nie zawsze bêdzie to¿sama z chwil¹ wejœcia tej umowy w ¿ycie,
ponadto przejœæ mog³yby jedynie uprawnienia ju¿ istniej¹ce12. Pojawi³y siê
12

Por. M. P a z d a n, Kodeksowe unormowanie umowy leasingu, Rejent 2002, nr 5,
s. 27 i nast.
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tak¿e g³osy uto¿samiaj¹ce moment przejœcia uprawnieñ na korzystaj¹cego
z momentem wydania rzeczy13.
Finansuj¹cy powinien wydaæ korzystaj¹cemu rzecz w takim stanie,
w jakim znajdowa³a siê ona w chwili wydania finansuj¹cemu przez zbywcê,
nie odpowiada on przy tym wobec korzystaj¹cego za przydatnoœæ rzeczy
do umówionego u¿ytku.
Korzystaj¹cy mo¿e ¿¹daæ odst¹pienia przez finansuj¹cego od umowy
ze zbywc¹ z powodu wad fizycznych lub prawnych rzeczy, je¿eli uprawnienie finansuj¹cego do odst¹pienia wynika z przepisów prawa lub umowy
ze zbywc¹. Bez zg³oszenia ¿¹dania przez korzystaj¹cego finansuj¹cy nie
mo¿e odst¹piæ od umowy ze zbywc¹ z powodu wad rzeczy. W razie
odst¹pienia przez finansuj¹cego od umowy ze zbywc¹ z powodu wad
rzeczy umowa leasingu wygasa. Finansuj¹cy mo¿e ¿¹daæ od korzystaj¹cego natychmiastowego zap³acenia wszystkich przewidzianych w umowie
a niezap³aconych rat, pomniejszonych o korzyœci, jakie finansuj¹cy uzyska³ wskutek ich zap³aty przed umówionym terminem i wygaœniêcia umowy
leasingu oraz umowy ze zbywc¹.
Finansuj¹cy jest zobowi¹zany wydaæ korzystaj¹cemu odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakoœci rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub
producenta. W przypadku, gdy dokument ten jest dokumentem na okaziciela, uprawnienia przys³uguj¹ce w ramach gwarancji przechodz¹ na
korzystaj¹cego wraz z jego wydaniem. Je¿eli jest to gwarancja imienna,
do przejœcia uprawnieñ gwarancyjnych niezbêdna jest umowa cesji14.
W zakresie stosunku wi¹¿¹cego strony umowy leasingu w czasie jego
trwania nie mo¿na w ogóle mówiæ o sprzeda¿y miêdzy nimi, a wiêc tak¿e
o stosowaniu ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej. Nie mo¿na odnosiæ
tej sytuacji równie¿ do zastrze¿enia w umowie leasingu tzw. opcji zakupu,
o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci artyku³u.
W rzeczywistoœci w ramach umowy leasingu dochodzi do zawarcia
umowy sprzeda¿y pomiêdzy zbywc¹ a finansuj¹cym, czyli przedsiêbiorc¹
po stronie nabywcy. Skoro jako finansuj¹cy wystêpuje przy umowie
leasingu zawsze przedsiêbiorca (zobowi¹zuje siê nabyæ rzecz od oznaczonego zbywcy w zakresie swego przedsiêbiorstwa), to nie bêd¹ mu
13
Por. T. W i œ n i e w s k i, [w:] G. B i e n i e k i in., Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. II, s. 285.
14
Tam¿e, s. 286.
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nigdy przys³ugiwaæ wobec zbywcy uprawnienia z tytu³u niezgodnoœci
towaru konsumpcyjnego z umow¹, przyznane konsumentowi przez ustawê
o sprzeda¿y konsumenckiej. Na korzystaj¹cego przechodz¹ natomiast
uprawnienia z tytu³u wad rzeczy przys³uguj¹ce finansuj¹cemu wobec
zbywcy uregulowane w kodeksie cywilnym. Nie mog¹ na korzystaj¹cego
przejœæ uprawnienia lub obowi¹zki z ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej,
które nigdy nie przys³ugiwa³y finansuj¹cemu ani nie wi¹za³y go.
W konsekwencji nie mo¿e byæ mowy o stosowaniu, nawet w drodze
analogii, przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y konsumenckiej. Przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej nale¿y traktowaæ jako lex specialis
w stosunku do ogólnych przepisów zawartych w kodeksie cywilnym.
Regulacje wyj¹tkowe nie powinny byæ zaœ wyk³adane rozszerzaj¹co, a wiêc
m.in. zakres zastosowania ustawy nie mo¿e byæ rozszerzany na inny typ
umowy, jak¹ jest umowa leasingu.
Korzystaj¹cemu, który nie by³ stron¹ umowy sprzeda¿y zawartej ze
zbywc¹, nie przys³ugiwa³by tak¿e szereg uprawnieñ przys³uguj¹cych
konsumentowi-nabywcy na podstawie ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej.
Dotyczy to w szczególnoœci mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy, bowiem
jest to wy³¹czone moc¹ opisanego wy¿ej przepisu art. 7098 § 2 k.c.
Mimo ¿e sytuacja korzystaj¹cego mo¿e wydawaæ siê podobna do
sytuacji prawnej konsumenta w umowie sprzeda¿y, to jednak jako korzystaj¹cy w umowie leasingu jest on uprawniony z tytu³u rêkojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym, z modyfikacj¹ uprawnienia do odst¹pienia od umowy. Przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej nie maj¹
wobec korzystaj¹cego zastosowania w jakimkolwiek zakresie w czasie
trwania umowy leasingu.

3. Sytuacja prawna korzystaj¹cego, któremu przys³uguje roszczenie o przeniesienie w³asnoœci rzeczy
Przy stosunku prawnym leasingu mamy zawsze do czynienia z co
najmniej jedn¹ umow¹ sprzeda¿y. Finansuj¹cy zobowi¹zuje siê bowiem
do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy. Ze wzglêdu na profesjonalny
charakter dzia³alnoœci finansuj¹cego, uprawnienia z tytu³u wad rzeczy
przys³uguj¹ce mu wzglêdem zbywcy bêd¹ zawsze opiera³y siê o odpowiedzialnoœæ rêkojmian¹, a nie okreœlon¹ w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej.
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Zbywc¹ mo¿e byæ tak¿e przysz³y korzystaj¹cy, w takim wypadku
mamy do czynienia z tzw. leasingiem zwrotnym. Poprzedni w³aœciciel
rzeczy staje siê korzystaj¹cym bez przenoszenia posiadania, zatrzymuj¹c
dobro inwestycyjne, z którego zamierza nadal korzystaæ, oraz przekszta³caj¹c kapita³ sta³y w kapita³ p³ynny. W tym szczególnym wypadku trudno
jest mówiæ o jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci finansuj¹cego wobec korzystaj¹cego z tytu³u ujawnionych wad przedmiotu leasingu, chyba ¿e
strony inaczej postanowi¹ w ³¹cz¹cej je umowie.
Je¿eli finansuj¹cy zobowi¹za³ siê przenieœæ na korzystaj¹cego w³asnoœæ rzeczy, to w ramach umowy leasingu pojawia siê dodatkowy element
skutkuj¹cy w przysz³oœci roszczeniem o dalsze przeniesienie w³asnoœci
przedmiotu leasingu. Nie stanowi on jednak essentialia negotii umowy
leasingu15. Dla tej w³aœnie czynnoœci opartej na umowie leasingu konieczne
jest ustalenie w³aœciwych przepisów dla odpowiedzialnoœci finansuj¹cego
oraz chwili, w której zaczynaj¹ one wi¹zaæ strony umowy.
Regulacja ustawowa ró¿nicuje uprawnienia, jakie przys³uguj¹ kupuj¹cemu wzglêdem sprzedawcy, w zale¿noœci od przedmiotu umowy sprzeda¿y oraz od statusu prawnego kupuj¹cego. Przenosz¹c powy¿sze na grunt
umowy leasingu przewiduj¹cej swoist¹ opcjê kupna po zakoñczeniu umowy
leasingu, konieczne jest ustalenie re¿imu prawnego w³aœciwego dla tej
czynnoœci oraz podstawy odpowiedzialnoœci finansuj¹cego.
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem T. Wiœniewskiego16, ¿e w tym wypadku
nie chodzi o „kupno” i zap³atê okreœlonej ceny, lecz o przeniesienie w³asnoœci rzeczy bez dodatkowego œwiadczenia. W przypadku wprowadzenia do umowy leasingu uprawnienia dla korzystaj¹cego do ¿¹dania przeniesienia w³asnoœci rzeczy, nie dochodzi do niego, co do zasady, z mocy
prawa lub jednostronnego oœwiadczenia korzystaj¹cego. Konieczne jest
dodatkowe oœwiadczenie finansuj¹cego bêd¹cego dotychczasowym
w³aœcicielem rzeczy. Po stronie korzystaj¹cego istnieje wy³¹cznie roszczenie wobec finansuj¹cego o przeniesienie w³asnoœci rzeczy objêtej
leasingiem, które w razie sprzeciwu finansuj¹cego mo¿e byæ realizowane
w trybie art. 64 k.c.

15
Tak m.in. NSA w wyroku z 21 czerwca 1996 r., III SA 550/95, (Monitor Podatkowy
1997, nr 8, poz. 247).
16
Por. T. W i œ n i e w s k i, [w:] G. B i e n i e k i in., Komentarz..., s. 295.
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Niezale¿nie od tego, czy w rzeczywistoœci dochodzi tu do zawarcia
umowy sprzeda¿y, czy te¿ nie, najistotniejsz¹ z praktycznego punktu
widzenia kwesti¹ s¹ zasady odpowiedzialnoœci finansuj¹cego wobec
korzystaj¹cego po przeniesieniu w³asnoœci rzeczy.
Naszym zdaniem do stosunku pomiêdzy korzystaj¹cym a finansuj¹cym nie mo¿na stosowaæ przepisów o sprzeda¿y konsumenckiej17.
Po pierwsze, przemawia za tym fakt, ¿e w katalogu zawartym w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej nie znalaz³o siê odes³anie nakazuj¹ce
stosowaæ jej przepisy do umowy leasingu, gdy jedn¹ z jej stron jest
konsument. Odes³ania takiego brak jest tak¿e w kodeksie cywilnym. Ponadto,
na wniosek taki pozwala brzmienie art. 7098 § 2 k.c. oraz art. 7091 k.c.
Odejœcie od ogólnych zasad kodeksu cywilnego wymaga³oby wyraŸnego
wskazania w ustawie. Gdyby ustawodawca chcia³, ¿eby ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej znalaz³a zastosowanie do wszelkich umów, w wykonaniu których nastêpuje przeniesienie w³asnoœci rzeczy na konsumenta,
inaczej okreœli³by jej zakres zastosowania w art. 1 ustawy18.
Po drugie, brak jest przes³anek, które pozwala³yby przyj¹æ, ¿e istniej¹
wzglêdy funkcjonalne, wskazuj¹ce na tak¹ potrzebê.
Jak wskazano wy¿ej, celem umów klasyfikowanych jako sprzeda¿
konsumencka w ujêciu szerokim jest przeniesienie w³asnoœci rzeczy (towaru
konsumpcyjnego) na konsumenta. W umowach, do których stosowane
s¹ przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, jest to cel g³ówny. Z tego
wzglêdu za po¿¹dane uznano ujednolicenie pozycji konsumenta, który
nabywa towar konsumpcyjny, bez wzglêdu na to, czy w³asnoœæ tego
towaru bêdzie przenoszona na podstawie umowy sprzeda¿y, sprzeda¿y
komisowej, umowy dostawy czy umowy o dzie³o. Z punktu widzenia
konsumenta efekt gospodarczy tych umów jest taki sam i jednakowej
ochrony bêdzie on oczekiwa³, gdy oka¿e siê, ¿e kupiony (dostarczony,
wykonany) towar konsumpcyjny ma wady. Zupe³nie inny jest cel umowy
leasingu, nawet jeœli jest ona zawierana przez konsumenta. Umowa leasin17
Tak te¿ M. P e c y n a, Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej. Komentarz, Kraków
2004, s. 32; odmiennie M. P i s u l i ñ s k i, Sprzeda¿ konsumencka, [w:] System Prawa
Prywatnego, red. J. Rajski, t. VII, Warszawa 2004, s. 172.
18
Tak w odniesieniu do datio in solutum dokonywanego miêdzy przedsiêbiorc¹ a konsumentem P. D r a p a ³ a, Œwiadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), Pañstwo
i Prawo 2003, nr 12, s. 28.
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gu (tzw. operacyjnego) powszechnie zaliczana jest do umów o korzystanie
z rzeczy lub praw, przez co zbli¿a siê raczej do umów najmu, dzier¿awy,
u¿yczenia19. Wskazuje na to równie¿ umiejscowienie regulacji ustawowej
leasingu w kodeksie cywilnym, a tak¿e nakaz odpowiedniego stosowania
w szerokim zakresie przepisów o najmie, w szczególnoœci do odpowiedzialnoœci finansuj¹cego za wady rzeczy powsta³e na skutek okolicznoœci,
za które finansuj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ (art. 70917 k.c.)20. Wraz z obowi¹zkiem wydania rzeczy korzystaj¹cemu nie na³o¿ono na finansuj¹cego
obowi¹zku przeniesienia jej w³asnoœci. Mo¿e to nast¹piæ dopiero w razie
zawarcia w umowie dodatkowego zastrze¿enia, na mocy którego po up³ywie
oznaczonego czasu trwania leasingu korzystaj¹cy mo¿e ¿¹daæ przeniesienia
w³asnoœci rzeczy (art. 70916 k.c.). Przez ca³y czas trwania leasingu to
finansuj¹cy pozostaje w³aœcicielem rzeczy, co zbli¿aæ mo¿e tê konstrukcjê
ewentualnie do sprzeda¿y z zastrze¿eniem prawa w³asnoœci, z tym ¿e w tej
ostatniej umowie dla przejœcia w³asnoœci rzeczy nie jest konieczne z³o¿enie
dodatkowego oœwiadczenia woli przez sprzedawcê. Ponadto, w umowie
leasingu w jej kodeksowym kszta³cie przejœcie w³asnoœci rzeczy, jeœli nawet
nastêpuje, to ma miejsce zwykle po up³ywie okresu gospodarczej przydatnoœci rzeczy. Nie jest oczywiœcie wykluczone, ¿e strony ukszta³tuj¹ umowê
w taki sposób, i¿ w³asnoœæ przedmiotu leasingu przejdzie na korzystaj¹cego
po up³ywie okreœlonego okresu bez koniecznoœci sk³adania przez finansuj¹cego dodatkowego oœwiadczenia woli21.

19
Por. w szczególnoœci W. D u b i s, [w:].) Komentarz do Kodeksu cywilnego, red.
E. Gniewek, t. II, s. 313 i nast., Warszawa 2004; J. J a c y s z y n, R. K u j a w s k i, Nowe
prawo gospodarcze i handlowe, Zielona Góra 2001; J. N a p i e r a ³ a, [w:] A. K o c h, J. N a p i e r a ³ a, Prawo handlowe, s. 769 i nast., Kraków 2002; A. K i d y b a, Prawo handlowe,
Warszawa 2001; M. P a ³ t y n o w i c z, M. J a k u b i s i a k, Cywilnoprawna charakterystyka umowa leasingu na tle przepisów kodeksu cywilnego, Prawo Spó³ek 2001, nr 7-8, s. 39
i nast.; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów 450-1088, red. K. Pietrzykowski, t. II, s. 497, Warszawa 2005; t e n ¿ e, Kodeksowe unormowanie...; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu..., s. 52 i nast.; t e n ¿ e, [w:] Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, System Prawa Prywatnego, t. VIII, s. 231 i nast., Warszawa 2004.
20
Przepis ten nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy o sprzeda¿y na raty jedynie
do zap³aty przez korzystaj¹cego rat przed terminem p³atnoœci – art. 70917 k.c. in fine.
21
Por. M. P a ³ t y n o w i c z, M. J a k u b i s i a k, Cywilnoprawna charakterystyka...,
oraz cytowana tam literatura, a tak¿e: A.M. N i ¿ a n k o w s k a, F. W e j m a n, Rêkojmia
za wady przy leasingu, Transformacje Prawa Prywatnego 2000, nr 1-2. s. 133-134.
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4. Uwagi koñcowe
Stosowanie ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej nie jest de lege lata
mo¿liwe na ¿adnym etapie wykonywania umowy leasingu. Dotyczy to
tak uprawnieñ korzystaj¹cego w czasie trwania samej umowy leasingu,
jak i jego sytuacji prawnej po przejœciu w³asnoœci przedmiotu leasingu
z finansuj¹cego na korzystaj¹cego.
Przemawiaj¹ za tym nie tylko wskazane powy¿ej argumenty oparte
o brak odpowiednich przepisów w kodeksie cywilnym oraz o wyk³adniê
systemow¹ i funkcjonaln¹. Tak¿e nawet daleko id¹ca „prowspólnotowa
wyk³adnia” dyrektywy Nr 99/44 WE nie mo¿e prowadziæ do wniosku,
¿e konstrukcjê niezgodnoœci towaru z umow¹ stosowaæ nale¿y do umów
leasingu, nawet jeœli by³by to „leasing konsumencki”. Trudno te¿ uzasadniæ ewentualn¹ potrzebê rozci¹gniêcia zakresu zastosowania ustawy na
leasing, którego stron¹ jest konsument jako korzystaj¹cy. Nie przes¹dza
tego tak¿e uwzglêdniona w dyrektywie mo¿liwoœæ przyjêcia lub utrzymywania przez pañstwo cz³onkowskie bardziej rygorystycznych przepisów „zgodnych z Traktatem w obszarze objêtym dyrektyw¹, w celu
zapewnienia wy¿szego poziomu ochrony konsumenta”.
Umowa leasingu nie mieœci siê wœród umów objêtych dyrektyw¹.
Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e traktaty europejskie poza potrzeb¹
ochrony konsumenta maj¹ na celu zniesienie barier w ramach rynku
wewnêtrznego, które utrudnia³yby korzystanie z podstawowych dla tego
rynku swobód. Nadmierne faworyzowanie konsumentów przez ustawodawcê mo¿e naraziæ pañstwo na zarzut naruszenia prawa wspólnotowego.
Przyjmuje siê w literaturze22, ¿e leasing jest rodzajem kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie
konsumenckim23.
Jako odstêpstwo od wy¿ej wskazanego wniosku natury ogólnej podaæ
mo¿emy jedynie sytuacjê, gdy to sam finansuj¹cy-przedsiêbiorca jest w³aœcicielem rzeczy, oddaj¹cym rzecz do u¿ywania lub u¿ywania i pobierania
po¿ytków z mo¿liwoœci¹ przeniesienia jej w³asnoœci po zakoñczeniu umowy,
22
Por. E. £ ê t o w s k a, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 465;
M. S c h u l z, Alternatywa dla innych form kredytowania, Rzeczpospolita z 2004 r., nr 6,
s. 14.
23
Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081.
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natomiast korzystaj¹cym jest konsument. Do czynnoœci takiej, uregulowanej w art. 70918 k.c., przepisy o leasingu stosuje siê jednak wy³¹cznie
odpowiednio. Umowa ta nie mo¿e byæ traktowana jako umowa leasingu
w jej kodeksowym znaczeniu. W tej konkretnej sytuacji przepisy ustawy
o sprzeda¿y konsumenckiej mog³yby znaleŸæ zastosowanie.
Na marginesie warto przy tym zasygnalizowaæ pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci co do tego, czy re¿im przewidziany przez ustawê o sprzeda¿y
konsumenckiej, mimo d³u¿szego okresu odpowiedzialnoœci sprzedawcy,
jest istotnie korzystny dla konsumentów, zw³aszcza w zakresie obowi¹zków sprzedawcy, ze wzglêdu na pozbawienie kupuj¹cego swobody wyboru
uprawnienia, z którego chce skorzystaæ24. W¹tpliwoœci te prowadz¹ do
pytania o mo¿liwoœæ powrotu do stosowania kodeksowego re¿imu rêkojmi i gwarancji tak¿e do obrotu konsumenckiego25, co rozwi¹za³oby
w¹tpliwoœci, jakie przepisy nale¿y stosowaæ do umów, których stron¹
s¹ konsumenci, w szczególnoœci umów, które pod pewnymi wzglêdami
zbli¿one s¹ do umowy sprzeda¿y.

24

Por. E. £ ê t o w s k a, Prawo umów..., s. 391 i nast.
Por. Z. R a d w a ñ s k i, Zielona Ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu Cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006, dostêpna na stronach internetowych Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, www.ms.gov.pl.
25
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