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Co do zasady tak.

NIE MAM PIENIĘDZY.
CZY MUSZĘ ZAPŁACIĆ
KONTRAHENTOWI

• Jeśli świadczenie, za które płacisz, otrzymałeś w
całości, powinieneś za nie zapłacić.
• Jeśli otrzymałeś je jedynie w części, masz podstawę do
żądania obniżenia swojego świadczenia i zapłaty
jedynie za otrzymaną część.
Pamiętaj: co do zasady brak środków finansowych nie
stanowi siły wyższej.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ
UMOWĘ?

• Masz dwie drogi do zmiany zasad wskazanych w
umowie:
1) droga umowna (aneks do umowy),
2) droga sądowa
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1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest
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NIEKTÓRE PYTANIA
Czy muszę zwracać zaliczkę/ zadatek?
Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy przeszkoda w wykonaniu obowiązku, na poczet
którego otrzymałeś zaliczkę/ którą zabezpiecza zadatek ma charakter przemijający, czy
jednak będziesz mógł wykonać umowę i w jakiej perspektywie.
Po drugie, skontaktuj się z kontrahentem w celu zmiany terminów realizacji. Zapewnij,
że wpłacone środki nie przepadną. Podpiszcie aneks, w którym zawrzecie swoje
ustalenia.
Po trzecie, jeśli wiesz, że umowy nie wykonasz, bo obiektywnie z powodu siły wyższej
nie jesteś w stanie wykonać - udokumentuj faktycznie wpływ siły wyższej na
niemożności świadczenia. Poinformuj o tym kontrahenta. Zwróć zaliczkę/zadatek.

NIEKTÓRE PYTANIA
Prowadzę zajęcia dla dzieci (szkoły językowe, szkoły nauki pływania). Czy zwrócić rodzicom wpłacone
środki?
Sprawdź zawarte umowy, statut i inne dokumenty, na których opierasz swoją współpracę z klientami.
Przeanalizuj, czy jesteś w stanie zapewnić wykonanie obowiązków w inny sposób (np. nauczanie na
odległość).
Sprawdź, jak określiłeś zasady odrabiania, odpracowywania zajęć w późniejszym terminie.
W każdym przypadku skontaktuj się ze swoimi klientami.
Co do zasady możesz nie zwracać wpłaconego już wynagrodzenia pod warunkiem, że masz możliwość
świadczenia swoich usług w późniejszym terminie lub świadczyć je (choćby częściowo) w odmienny sposób.

