Sopot, dnia 24 stycznia 2019 r.
Sygn.: 011304

OPINIA PRAWNA
Przedmiot opinii:
1. Czy udzielanie świadczeń stomatologicznych objęte jest obowiązkową gwarancją?

Wnioski i rekomendacje:
Gwarancja jest uprawnieniem, które przysługuje kupującemu jedynie w przypadku złożenia
dodatkowego oświadczenia gwarancyjnego przez sprzedawcę. Wobec tego udzielanie świadczeń
stomatologicznych nie jest objęte obowiązkową gwarancją.
W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych z
Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem
telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl

Podstawy prawne:
1. Art. 556, art. 577 § 1, art. 638 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.
Dz.U.2018.1025 ze zm.).

Stan prawny:
Odpowiadając na zadane przez Zleceniodawcę pytanie prawne celowym w pierwszej kolejności jest
przybliżenie instytucji gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji, zakres odpowiedzialności
przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa wówczas samodzielnie gwarant.
Zgodnie bowiem z art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.) udzielenie gwarancji następuje
przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
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Należy zatem wskazać, iż gwarancja jest uprawnieniem, które przysługuje kupującemu jedynie w
przypadku złożenia dodatkowego oświadczenia gwarancyjnego przez sprzedawcę, które nie jest
obowiązkowe. Zasady korzystania przez pacjenta z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej na
wykonane usługi powinny być określone w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie zostało pacjentowi
złożone.
Wobec powyższego, udzielanie świadczeń stomatologicznych nie jest objęte obowiązkową gwarancją.
Od gwarancji należy odróżnić instytucję rękojmi za wady (art. 556 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c.), która
wynika z przepisów prawa i która obowiązuje bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez
świadczeniodawcę. Instytucja rękojmi w przypadku udzielania świadczeń stomatologicznych będzie
jednak miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do świadczeń, które mają charakter umowy o
dzieło, tzn. których przedmiotem jest osiągnięcie określonego, zidywidualizowanego rezultatu, a nie
tylko staranne działanie. Przykładem świadczenia stomatologicznego o charakterze umowy o dzieło
jest np. wykonanie mostu protetycznego, a przykładem świadczenia polegającego na starannym
działaniu, którego ostateczny wynik jest niemożliwy do przewidzenia jest leczenie kanałowe zęba.

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach
otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego
stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji
niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego
sporządzenia.
Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz z prawem do publikacji przez
Zleceniodawcę. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być
interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego,
dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona
w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę
postępowania sądowego lub administracyjnego.
Z poważaniem,
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