
 

 

 

PANDEMIA WIRUSA COVID-19 A PROBLEMY Z PRAWIDŁOWYM WYKONYWANIEM 
ZAWARTYCH W PRZESZŁOŚCI UMÓW  

1. Pandemia wirusa COVID-19 a tzw. „siła wyższa” 

Stosunkowo często strony umów wprowadzają do zawieranych przez siebie umów klauzule 
definiującymi „siłę wyższą”. W takich przypadkach analizie należy poddać w pierwszej kolejności 
treść takiej klauzuli. W uproszeniu, jeżeli w wyniku analizy nie będzie możliwa odpowiedź na pytanie, 
czy epidemia została uznana przez strony za przypadek siły wyższej i jakie jej wystąpienie powoduje 
konwekcje w zakresie zwalniającym strony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania, należy sięgnąć do reguł ogólnych znajdujących się w kodeksie cywilnym. 
Brak zawarcia w umowie cywilnoprawnej jednoznacznej regulacji lub w ogóle pominięcie kwestii 
związanej z możliwością modyfikacji lub całkowitego wycofania się ze zobowiązań z powodu 
zaistnienia „siły wyższej” nie oznacza, iż strony umowy nie mogą powoływać się na tę klauzulę w 
szczególnych sytuacjach. W takim przypadku, można bowiem powoływać się na zasady ogólne. 
Zgodnie bowiem z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 
ponosi. Przy czym samo pojęcie siły wyższej nie jest pojęciem zdefiniowanym w polskim Kodeksie 
cywilnym. Istotne i bardzo pomocne wskazówki co do tego, czym jest ,,siła wyższa”, znajdują się w 
orzecznictwie Sądu Najwyższego, a w szczególności w uchwale Sądu Najwyższego z 13.12.2007 r. 
(III CZP 100/07), w której czytamy, że: do zdarzeń objętych kategorią siły wyższej zalicza się 
zdarzenia zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa, którego działalność jest rozpatrywana jako 
przyczyna szkody. Ponadto zwykle dodaje się, że działanie siły wyższej musi być nieuchronne, 
nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia. Samo zdarzenie musi być w ocenie Sądu Najwyższego 
nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do 
przewidzenia, czyli innymi słowy "przemożne". Należy je uznać za takie, jeżeli ze względu na tkwiącą 
w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej - przed jego skutkami, żadnej obrony.  

Ważne: Ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest 
następstwem siły wyższej, spoczywa zatem na tej stronie, która nie wykonuje swojego 
zobowiązania.  

Fakt wystąpienia epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, ogłoszony obecnie na 
obszarze Polski, jest, co do zasady, zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Jednak należy 
podkreślić, iż nie każde niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy można uznać za 
spowodowane przez taką ,,siłę wyższą”. Stan siły wyższej każdorazowo powinien być bowiem 
badany w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy i wymaga indywidualnej oceny. Niezbędne 
jest bowiem wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistniałym zdarzeniem 
(epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego) a skutkiem w postaci niemożności wykonania 
konkretnej umowy. Podobnie, konieczne jest wykazanie przez kontrahenta powołującego się na 
epidemię jako siłę wyższą dołożenia należytej staranności w celu wykonania zobowiązania, która 
wyznacza granicę jego odpowiedzialności. A ponieważ to na stronie powołującej się na siłę wyższą, 
jako przyczynę braku realizacji umowy, spoczywa ciężar dowodowy, stąd niezwykle ważne jest 
zabezpieczenie odpowiedniej dokumentacji na wypadek sporu. 

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku, gdy umowa była zawierana już momencie, kiedy znany 
był fakt pojawienia się koronawirusa, możliwość powoływania się na stan wyższej konieczności jest 
istotnie ograniczony. 
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Strony umowy powinny bowiem brać pod uwagę ten fakt, kształtując wzajemne relacje. Oczywiście 
każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie i z wzięciem pod uwagę różnych aspektów. 

2. Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków 

Strona umowa, która ze względu na pandemię wirusa COVID-19 znalazła się w sytuacji 
uniemożliwiającej jej prawidłowe wypełnienie umowy lub całkowicie pozbawiającej jej  możliwości 
działania, może również rozważyć powołanie się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków 
(rebus sic stantibus), przewidzianą w art. 3571 Kodeksu cywilnego. Przepis ten przewiduje bowiem, 
że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie 
przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub 
nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o 
rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzednim. 

3. Zamówienia publiczne 

Na marginesie sygnalizujemy, że w przypadku umów zawieranych w ramach zamówień publicznych 
można rozpatrywać zmianę umowy, w szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz art. 144 
ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W każdym jednak przypadku należy brać pod 
uwagę okoliczności faktyczne odnoszące się do konkretnej sytuacji. Nie ma bowiem jednego 
uniwersalnego modelu postępowania. 

 
 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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