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NIE MAM PIENIĘDZY. 

CZY MUSZĘ ZAPŁACIĆ 

KONTRAHENTOWI

Co do zasady tak.

• 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



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

ANEKSY DO UMOWY 

• Droga ta wymaga porozumienia obu stron, ale daje im
możliwość „zarządzenia” wspólną, trudną sytuacją,

• Możecie uregulować w szczególności:

- odroczenie terminów wykonania obowiązków,

- uregulowanie zasad i terminów płatności, rozłożenie ich
na raty,

- które świadczenia mogą zostać wykonane, a które
mogą być wykonane np. w inny sposób

PLUSY: szybkość i niski koszt rozwiązania

MINUSY: konieczność porozumienia i dobra wola obu
stron



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z 
nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z 
tym, że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich 
racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków spodarczego. Jest tak nietypowe, że nawet 
przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

DROGA SĄDOWA 

• Wiąże się z klauzulą rebus sic stantibus, czyli klauzulą
nadzwyczajnej zmiany stosunków.

• Treść przepisu art. 3571 Kodeksu cywilnego

„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 poprzedzającym.”



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z 
nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z 
tym, że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich 
racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

DROGA SĄDOWA CD. 

Nadzwyczajna zmiana stosunków, czyli jaka?

Zmiana odbiegająca od normalności, niemieszcząca
się w granicach zwykłego ryzyka kontraktowego.

Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło
przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima),
jak i społeczne (wojna, gwałtowna zmiana ustroju
politycznego).

Za nadzwyczajną zmianę stosunków można uznać
skutki pandemii.



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z 
nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z 
tym, że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich 
racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od 

3. warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

4. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY – DROGA 

SĄDOWA CD.

• Przykłady nadzwyczajnej zmiany stosunków:

- szczególnie istotna zmiana sytuacji gospodarczej,

- gwałtowny spadek dochodu narodowego,

- masowe upadłości przedsiębiorstw



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z 
nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z 
tym, że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich 
racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest zatem, 
choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia – a 
zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne odchylenie 
od powszechnie przyjętych za normalne warunków obrotu 
gospodarczego. Jest tak nietypowe, że nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności prawdopodobieństwo 
przewidzenia tego zdarzenia było obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem zdarzenie 
nieuchronne, niemożliwe d

4. o uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

DROGA SĄDOWA CD.  

O czym musisz pamiętać?

Będziesz musiała/musiał wykazać, że to właśnie
pandemia albo jej skutki wywołują nadmierne trudności w
wykonaniu zobowiązania albo czynią je rażąco
niekorzystnym dla Ciebie.

Dobrym testem jest zadanie pytania, czy biorąc pod
uwagę obecne obiektywne czynniki, strony zawarłyby
umowę o takiej treści albo czy jej wykonanie nie przyniesie
stronie szkód.

Pamiętaj także, że skutki pandemii dotkną obie strony, a
droga sądowa wymaga wyważenia interesów stron.



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z 
nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z 
tym, że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich 
racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. O

2. charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest zatem, 
choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani zaniechań;

3. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia – a 
zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne odchylenie 
od powszechnie przyjętych za normalne warunków obrotu 
gospodarczego. Jest tak nietypowe, że nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności prawdopodobieństwo 
przewidzenia tego zdarzenia było obiektywnie znikome;

4. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem zdarzenie 
nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

DROGA SĄDOWA CD. 

• MINUSEM tego rozwiązania jest okoliczność, że decyzję
podejmie sąd, co oznacza, że po wykorzystaniu drogi
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, strony muszą przejść
przez procedurę sądową. Wiąże się to z kosztami oraz
długim oczekiwaniem na rezultat (bez gwarancji uzyskania
tego co chcesz).

• Dodatkowo obecnie sądy działają, ale działalność ta jest
ograniczona. Odwołane są rozprawy. Sędziowie i
pracownicy sądów doznają trudności, jak my wszyscy, co
dodatkowo wpływa na ocenę perspektywy rozpoznania
spraw.



CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z nimi 
liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z tym, 
że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

ZMIANA UMOWY –

DROGA SĄDOWA CD.  

Jakie mogą być rozstrzygnięcia sądu?

1) dostosowanie treści umowy po wyważeniu interesów stron
(np. zmiana wysokości wynagrodzenia),

2) rozwiązanie umowy

Jakie są konsekwencje niekorzystnego rozstrzygnięcia
sądu?

Gdyby sąd nie podzielił argumentacji dotyczącej nadzwyczajnej
zmiany stosunków, wówczas oznaczać to będzie, że umowa
powinna być wykonywana przez cały czas w dotychczasowym
kształcie. Jakakolwiek wcześniejsza samodzielna modyfikacja
może zatem rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Pamiętaj: przeanalizuj swoją sytuację, nie zakładaj z góry, że
pandemia z pewnością zrujnowała porządek kontraktowy i w
całości będzie on wznoszony od nowa.



o braku odpowiedzialności za działanie i zaniechanie
wykonywania obowiązków wskazanych w Umowie w
przypadkach siły wyższej,
23.3., tj. o zwieszeniu wszystkich obowiązków „ulegają
zawieszeniu na okres Siły Wyższej, przy czym Strony
będą zwolnione z obowiązków wskazanych w Umowie,
jeżeli w sytuacji zdarzenia Siły Wyższej strony zachowują
pełną zdolność do wykonywania swoich obowiązków.”

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z nimi 
liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z tym, 
że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ 

UMOWĘ? 

Podobnie, jak w przypadku zmiany umowy pamiętaj, że wraz
z Twoim kontrahentem jesteście gospodarzami Waszej
relacji. Możecie podjąć decyzję o rozwiązaniu Umowy.

Poza przypadkami rozwiązania za porozumieniem stron,
istnieje możliwość zakończenia bytu umowy w powołaniu na
przypadki niemożności świadczenia.



o braku odpowiedzialności za działanie i zaniechanie
wykonywania obowiązków wskazanych w Umowie w
przypadkach siły wyższej,
23.3., tj. o zwieszeniu wszystkich obowiązków „ulegają
zawieszeniu na okres Siły Wyższej, przy czym Strony
będą zwolnione z obowiązków wskazanych w Umowie,
jeżeli w sytuacji zdarzenia Siły Wyższej strony zachowują
pełną zdolność do wykonywania swoich obowiązków.”

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z nimi 
liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z tym, 
że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ 

UMOWĘ? CD. 

W przypadku jeśli nie możesz spełnić świadczenie z przyczyny, za
którą nie ponosisz odpowiedzialności (niezawinionej przyczyny),
przy czym musi to być stan zupełnej, trwałej i obiektywnej
niemożności zachowania się w sposób wynikający z treści umowy:

1) zobowiązanie, które jest niemożliwe wygasa, a jeśli druga strona
spełniła swoje świadczenie, należy je zwrócić (np. nie możemy
wykonać usługi, za którą druga strona zapłaciła, co oznacza
konieczność zwrotu wynagrodzenia),

2) w przypadku umów długoterminowych i czasowej niemożności
świadczenia (np. czasowej niedostępności usług
długoterminowych) możemy mówić o częściowej niemożności
spełnienia świadczenia, w takim przypadku zobowiązanie drugiej
strony ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,

3) jeśli w przypadku częściowej niemożności spełnienia
świadczenia, świadczenie w całości straciło znaczenie dla
kontrahenta, może on od umowy odstąpić (możliwe jest
wykonanie części usług, ale w kontekście całej umowy to kropla
w morzu potrzeb)



o braku odpowiedzialności za działanie i zaniechanie
wykonywania obowiązków wskazanych w Umowie w
przypadkach siły wyższej,
23.3., tj. o zwieszeniu wszystkich obowiązków „ulegają
zawieszeniu na okres Siły Wyższej, przy czym Strony
będą zwolnione z obowiązków wskazanych w Umowie,
jeżeli w sytuacji zdarzenia Siły Wyższej strony zachowują
pełną zdolność do wykonywania swoich obowiązków.”

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci 
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań. 

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują 
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z nimi 
liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

• Co do zasady nie mamy żadnych „sztywnych” 
regulacji, które dadzą 100% pewności, że w 
przypadku zaistnienia siły wyższej nie musisz się 
wywiązywać ze swoich zobowiązań. 

• Powołując się na siłę wyższą musisz liczyć się z tym, 
że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich racji.

CZYM JEST 

SIŁA WYŻSZA?

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje 
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest 
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani 
zaniechań;

2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne 
odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne 
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe, 
że nawet przy zachowaniu najwyższej staranności 
prawdopodobieństwo przewidzenia tego zdarzenia było 
obiektywnie znikome;

3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem 
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

REKOMENDACJE

• Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję o losach swojej umowy,
spróbuj się skontaktować ze swoim kontrahentem. Być może
pozwoli to obu stronom wyjść konstruktywnie z tej trudnej sytuacji.

• Przeanalizuj treść swojej umowy oraz swoją indywidualną
sytuację. Każda jest inna i każda będzie odrębnie oceniana.

• Działaj ostrożnie, nie podejmuj decyzji z założeniem, że pandemia
z pozwoli Ci nie wykonać umowy,

• Obiektywnie pandemia jest przypadkiem siły wyższej, ale musisz
przeanalizować, czy ona faktycznie „zaraziła” Twoją umowę.

• Pamiętaj, że Twój kontrahent też może być w trudnej sytuacji, tym
bardziej działaj z dużą rozwagą.

• Proszę dbaj o siebie i pamiętaj, że będzie dobrze



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.


