
 
 

 

Program 
Gwarancja i rękojmia 

w sprzedaży towarów i usług 

 

28.04.2020, 9:00 – 14:00 

 

1. Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej 

− kodeksowe reżimy odpowiedzialności 

− Rękojmia a gwarancja w ujęciu Kodeksu cywilnego – 
podstawowe różnice 

− Uprawnienia kupującego co do wyboru reżimu 
odpowiedzialności 

2. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej 

− Rodzaje i natura wad rzeczy sprzedanej 

− Uprawnienia kupującego 

− Obowiązki informacyjne i obowiązki staranności 

− Czy wolno modyfikować rękojmię za wady? 

− Szczególne zasady dotyczące uprawnień kupującego - 
konsumenta 

3. Gwarancja 

− pojęcie „gwarancji przy sprzedaży” i „oświadczenia 
gwarancyjnego” a gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej 

− sposób formułowania oświadczenia gwarancyjnego i zakres 
zawartych w nim informacji 

− obowiązki gwaranta 

− terminy związane z gwarancją 

− wykonanie uprawnień z gwarancji a odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu rękojmi 



 
 

 

Trener 

Krzysztof Bramorski, radca prawny 
 

Od 2001 r. radca prawny i członek wrocławskiej 
Izby Radców Prawnych. Absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego, studia prawnicze w Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Od 2006 
r. partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & 
Podatki. Specjalizuje się w zakresie prawa 
gospodarczego, prawa pracy i prawa 
podatkowego. Doradza polskim i zagranicznym, 
w szczególności niemieckim przedsiębiorcom 

przy planowaniu i przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych. Posiada 
duże doświadczenie w prowadzeniu projektów M&A oraz procesów 
prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Biegle włada językiem 
niemieckim.

 

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym 
zasięgu, specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym 
i podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. 
Wprowadzamy inwestorów na rynek polski, obsługujemy bieżącą 
działalność przedsiębiorstw, opracowujemy koncepcje i towarzyszymy 
w realizacji projektów krajowych i transgranicznych. Szczególną grupę 
naszych Mandantów stanowią firmy wywodzące się, powiązane, bądź 
współpracujące z krajami niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami 
i Austrią. 

 

BSO Outsourcing świadczy szeroki zakres usług rachunkowości finansowej 
i płacowej połączonej z bieżącym doradztwem podatkowo-księgowym. 
Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz obsługę kadrowo-
płacową zgodnie z polskimi przepisami, w sposób umożliwiający 
raportowanie również według wymagań grup kapitałowych, zarówno 
polskich jak i zagranicznych. Opracowujemy niezbędną i wymaganą 
przepisami dokumentację księgową i podatkową. W ramach usług 
proponujemy jednorazowe lub okresowe audyty zewnętrzne, obejmujące 
sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowo-księgowych. 


