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Podstawą mojej reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wadliwego 

wykonania umowy o dzieło. 

 

Moje uprawnienia z tytułu wadliwej realizacji umowy o dzieło: 

 

Kiedy wada wychodzi na jaw w trakcie wykonywania usługi: 

 

Art. 636. § 1 Kodeksu cywilnego 

 

„Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 

dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego 

zamówienie”. 

 

W pierwszej kolejności mogę żądać darmowych poprawek. Jeśli poprawki nie zostaną 

wykonane w wyznaczonym przeze mnie terminie przysługuje mi prawo odstąpienia od 

umowy, co w praktyce oznacza, że nie zapłacę za wykonaną usługę. Mogę również zlecić 

wykonanie poprawek innemu fryzjerowi, na koszt pierwszego fryzjera. 

 

Kiedy wada wychodzi na jaw po wyjściu od fryzjera: 

 

Tutaj zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady: 

 

Art. 638. § 1. Kodeksu cywilnego 

 

„Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi 

przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli 

wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez 

zamawiającego”. 

 

Oznacza to, że zgodnie z: 

 

Art. 560. § 1 Kodeksu cywilnego 

 

„Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od 

wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 
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wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”. 

 

W pierwszej kolejności mogę żądać darmowych poprawek. Jeśli fryzjer ich nie wykona 

mam prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub mam prawo odstąpić od umowy, o 

ile wada jest istotna. Odstępując od umowy mam prawo żądać zwrotu wynagrodzenia, 

które dotychczas zostało zapłacone. 

 

 

 

 

 

 


