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ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE
NASZE OPRACOWANIA

JAKA JEST ZASADA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WYKONANIE
UMOWY

• Zasada: dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
dłużnik odpowiedzialności nie podnosi
• W przypadku umów wzajemnych (tych, w których obie
strony coś świadczą) w przypadku, w którym świadczenie
strony stało się niemożliwe (lub niemożliwe w części) ze
względu na okoliczności, za które żadna ze stron
odpowiedzialności nie ponosi, druga strona nie może żądać
swojego świadczenia (odpowiednio jego części), a jeśli je
otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu

• Mówiąc prosto, kiedy dochowuję staranności, żeby
wykonać w terminie wszelkie obowiązki, które mam

KIEDY
„NIE PONOSZĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI”?

przewidziane w umowie, ale mimo to nie mogę się z

nich wywiązać w całości lub części z powodów
czynników zewnętrznych.
• Inaczej ujmując, robię, co mogę, a i tak nie mogę
powiedzieć, że umowę wykonałam/wykonałem (w
całości/ części)

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;
• Tu
przypominamy ustalenia dotyczące siły wyższej,

KIEDY MOŻEMY
POWIEDZIEĆ, ŻE NIE

CZYM
JEST
PONOSIMY

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA

SIŁA WYŻSZA?
NIEWYKONANIE
KONTRAKTU

czynnika
którego
można było
2. czyli
niemożliwe
(lubzewnętrznego,
prawie niemożliwe)
do nie
przewidzenia
–
a zatem na tyle
stanowi
istotne
przewidzieć
ani zaskakujące,
mu zapobiecżeoraz
niezależnego
od
odchylenie od
przyjętych za normalne
którejkolwiek
zepowszechnie
stron
warunków obrotu gospodarczego. Jest tak nietypowe,
• UWAGA:
się powołać,
na stan
siły wyższej,
że nawetjeśli
przychcesz
zachowaniu
najwyższej
staranności
pamiętaj,
że to ty musisz
go wykazać,
druga
stronabyło
nie
prawdopodobieństwo
przewidzenia
tego
zdarzenia
musi
zakładać,
że niewykonanie związane jest z siłą
obiektywnie
znikome;
wyższą
3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem
zdarzenie nieuchronne, niemożliwe do uniknięcia.
• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:
1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło
poza sferą
działania
danej
osoby.bo
Niewjest
Po
pierwsze,
swoją
umowę,
jej treści
• •Siła
wyższa
masprawdź
znaczenie,
jeżeli
uniemożliwia
Ci
zatem, mieć
choćby
pośrednim,
skutkiem
jej działań
ani ale
możesz
wpisaną
nie tylko
definicję
siły wyższej,
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań.
także
jej skutki odmiennie ukształtowane niż w innych
zaniechań;

CHCĘ
SIĘ POWOŁAĆ
CZYM
JESTNA SIŁĘ

CZYM JEST
WYŻSZĄ. CO POWINIENEM
SIŁA
SIŁAWYŻSZA?
WYŻSZA?
ZROBIĆ?

• Jeżeli
problemy
wywołane
nie oddziałują
umowach
lub umowach
twoichepidemię
konkurentów;
2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
(mocno)
na twoją
działalność
powinieneś
się z
• Po
drugie,
skontaktuj
się zże drugą
a zatem
na tyle
zaskakujące,
stanowistroną
istotne w celu
nimi
liczyć, nie powołuj
poinformowania
o sytuacji;się na siłę wyższą.

odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne
• •Co
do zasady
nie strona
mamy
żadnych
„sztywnych”
warunków
gospodarczego.
Jest
tak że
nietypowe,
Pamiętaj,
że obrotu
druga
może
nie zakładać,
doznajesz
regulacji,
dadzą
100%
pewności,
w
że nawetktóre
przy
zachowaniu
najwyższej
przypadku
siły wyższej.
Kontaktując
sięstaranności
zże
kontrahentem
przypadku
zaistnienia
siły wyższej
nie musisz
siębyło
prawdopodobieństwo
przewidzenia
tego
zdarzenia
możesz
rozpocząć
ustalenia
co do wspólnych
rozwiązań,
wywiązywać
ze
swoich
zobowiązań.
uchylając
ryzyko
niekorzystnych
dla Ciebie działań drugiej
obiektywnie
znikome;
strony (zapobiegaj);

• 3.Powołując
się na siłę
wyższą
musisz–liczyć
się z
którego skutkom
nie można
zapobiec
a zatem
•tym,
Po
trzecie,
wykonaj urząd
wszystkie
obowiązki,
które
możesz
że
kontrahent,
czy sąd
nie
uzna
twoich
zdarzenie
nieuchronne,
niemożliwe
do uniknięcia.
wykonać;
racji.
• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:
1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza
sferą
działaniamożesz
danej osoby.
Nie jestjedynie,
Pamiętaj,
nama
siłęznaczenie,
wyższą
się powołać
• •Siła
wyższa
jeżeli uniemożliwia
Ci
zatem,nie
choćby
pośrednim,
skutkiem
jej działań wykonać
ani
kiedy
miałeś
obiektywnej
możliwości
działanie
i wypełnianie
obowiązków
i zobowiązań.
obowiązków.
zaniechań; Jeśli Twoje obowiązki da się podzielić, zrób,

CHCĘ
SIĘ POWOŁAĆ
CZYM
JESTNA SIŁĘ

CZYM JEST
WYŻSZĄ. CO POWINIENEM
SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA
WYŻSZA?
ZROBIĆ?
(CD.)

co tylko
możesz; wywołane epidemię nie oddziałują
• Jeżeli
problemy
2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
na twoją działalność
powinieneś
się z ponosi
•(mocno)
Myśl
zgodnie
z
zasadą:że
Strona istotne
nie
a zatem
na tyle zaskakujące,
stanowi
nimi
liczyć, nie powołuj
się na siłę wyższą.
odpowiedzialności
za niewykonanie
któregoś ze swych

odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne

obowiązków, jeżeli udowodni, że niewykonanie to nastąpiło
• Co
do zasady
nie mamy
żadnych
„sztywnych”
obrotu
gospodarczego.
Jest
tak nietypowe,
zwarunków
powodu
przeszkody
od niej
niezależnej
(czyli
siły wyższej
regulacji,
100%
pewności,
że wfabryki, itp)
nawetktóre
przy
zachowaniu
najwyższej
staranności
i że
jej skutkównp.dadzą
zamknięte
granice,
zamknięte
przypadku
zaistnienia
siły
nieodmusisz
siębyło
i prawdopodobieństwo
w przypadku,
w którymprzewidzenia
nie wyższej
można było
niej rozsądnie
tego
zdarzenia
oczekiwać
wzięcia
pod uwagę
tej przeszkody w chwili
wywiązywać
ze
swoich
zobowiązań.
obiektywnie
znikome;
zawarcia umowy lub uniknięcia bądź przezwyciężenia
• 3.Powołując
się
siłę
wyższą
musisz
się z
którego skutkom
nie można
zapobiec
–liczyć
a zatem
przeszkody
lub na
jej następstw
(czyli
nie mogłeś
przewidzieć,
tym,
że kontrahent,
urząd
sąd nie
uzna twoich
że
wybuchnie
epidemia,
a niemożliwe
w czy
jej skutek
zamknięte
granice i
zdarzenie
nieuchronne,
do
uniknięcia.
fabryki)
racji.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

JAKIE JEST JEST
CZYM
CZYMRYZYKO
JEST
ZWIĄZANE Z POWOŁANIEM
SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA
WYŻSZA?
NA SIŁĘ
WYŻSZĄ

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest
• •Siła
wyższa
ma znaczenie,
jeżeli uniemożliwia
Ci
Nie
zakładaj,
że
wprowadzony
stan
zagrożenia
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań.
epidemicznego
stanowi
automatyczny
stan
zaniechań;
• Jeżeli
problemy
wywołane
epidemię wynikających
nie oddziałują z
zwalniający
Cię
z obowiązków
2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
(mocno)
na twoją działalność powinieneś się z
umowy;
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne

nimi liczyć, nie powołuj się na siłę wyższą.

odchylenie
od powszechnie
przyjętych
za normalne
• Twój
kontrahent
może zakładać,
że nie znajdujesz
się w
• Co
do zasady
nie
mamy
„sztywnych”
warunków
obrotu
gospodarczego.
Jest
tak nietypowe,
przypadku
siły
wyższej,
a żadnych
przynajmniej
nie
dotyczy ona
regulacji,
dadzą
100%najwyższej
pewności,
że w
że nawetktóre
przy
zachowaniu
staranności
wszystkich
Twoich
obowiązków;
przypadku
zaistnienia przewidzenia
siły wyższej tego
nie musisz
siębyło
prawdopodobieństwo
zdarzenia
•wywiązywać
Ryzykiem
jestze
spór
sądowy;
swoich
zobowiązań.
obiektywnie
znikome;
Rekomendacja:
współpraca
i negocjacje
• •3.Powołując
się najak
siłę
wyższą
musisz
się z
którego skutkom
nienajszersza
można
zapobiec
–liczyć
a zatem
tym,
że kontrahent,
urząd
czy sąd nie
uzna twoich
nieuchronne,
niemożliwe
do uniknięcia.
zzdarzenie
kontrahentem
racji.
• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:

CZY PANDEMIA ZWIĄZANA

CZYM
JEST
CZYM
JEST
Z WIRUSEM COVID-19
STANOWI
STAN SIŁY
SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA WYŻSZA?
WYŻSZEJ?

1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest zatem,
• Pandemia
jak znaczenie,
najbardziej
spełnia
warunki
definicji
Siła
wyższapośrednim,
ma
jeżeli
uniemożliwia
Ci siły
choćby
skutkiem
jej działań
ani zaniechań;
wyższej,
działanie
i wypełnianie
i zobowiązań.
2. niemożliwe
(lub prawieobowiązków
niemożliwe) do
przewidzenia – a
zatem
na tyle zaskakujące,
stanowi istotne
odchylenie
• ALE
Jeżeli
problemy
wywołaneże
epidemię
nie oddziałują
od powszechnie
przyjętych za
normalne
warunków
Sama
obiektywna
kwalifikacja
pandemii
jako
przypadku
siły
(mocno)
na twoją
działalność
powinieneś
się zobrotu
gospodarczego.
Jestbytak
nietypowe,
że nawet obowiązków
przy
wyższej
nie wystarcza,
zawiesić
wykonywanie
nimi
liczyć,
nie
powołuj
się
na
siłę
wyższą.
najwyższej staranności prawdopodobieństwo
czy zachowaniu
rozwiązać umowę.
zdarzenia
było obiektywnie
znikome;
• Coprzewidzenia
do zasady tego
nie mamy
żadnych
„sztywnych”
Niezbędny jest stan, w którym to pandemia uniemożliwia Ci
które dadzą
100%
pewności,
że wzdarzenie
3.regulacji,
któregoumowy.
skutkom
nie można
zapobiec
– a zatem
realizację
nieuchronne,
niemożliwe
d wyższej nie musisz się
przypadku
zaistnienia
siły

wywiązywać ze swoich zobowiązań.

REKOMENDACJA – dokumentuj ten stan (maile, pisma,
• wskaźniki
Powołując
się na siłę
wyższą
musisz liczyć się z
sprzedaży,
liczba
zamówień)
że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich
4.tym,
o uniknięcia.

racji.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:
1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest zatem,
• Siła
wyższa
ma znaczenie,
jeżeli
uniemożliwia
Ci
choćby
pośrednim,
skutkiem jej
działań
ani zaniechań;

działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań.

CZY PANDEMIA ZWIĄZANA

CZYM
JEST
CZYM
JEST
Z WIRUSEM COVID-19
STANOWI
STAN SIŁY
SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA WYŻSZA?
WYŻSZEJ?

niemożliwe
prawie niemożliwe)
przewidzenia
–a
•2. Przykład
A:(lub
Prawnik
zobowiązał dosię,
że przygotuje
zatem
na tyle zaskakujące,
że
stanowi istotne
odchylenie
• Jeżeli
problemy
wywołane
epidemię
niemoże
oddziałują
projekt
umowy. W
takim przypadku
nie
powołać
od powszechnie przyjętych za normalne warunków obrotu
(mocno)
na siły
twoją
działalność
powinieneś
się zusługę
się
na stan
wyższej,
wciąż
może
wykonać
gospodarczego.
Jest tak bo
nietypowe,
że nawet
przy
nimi
liczyć,
nie
powołuj
się
na
siłę
wyższą.
zachowaniu staranność
najwyższej staranności
zachowując
(tak, tak, prawdopodobieństwo
pracujemy dla Was,
przewidzenia
zdarzenia
było obiektywnie
znikome;
• Co
domożemy).
zasady tego
nie mamy
żadnych
„sztywnych”
póki

które dadzą
100%
pewności,
że wzdarzenie
3.regulacji,
którego skutkom
nie można
zapobiec
– a zatem

• Przykład B: Zleceniobiorca zobowiązał się do
nieuchronne,
niemożliwe
d wyższej nie musisz się
przypadku
zaistnienia
siły
przygotowania wydarzenia dla 70 osób. Zleceniobiorca
wywiązywać
ze swoich zobowiązań.
doznaje przypadku braku możliwości wykonania
• Powołując
na siłę
zlecenia z się
powodu
siływyższą
wyższej.musisz liczyć się z

że kontrahent, urząd czy sąd nie uzna twoich
4.tym,
o uniknięcia.
racji.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:
1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest
• Siła wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań.
zaniechań;

SPRAWDZAM UMOWĘ,

CZYM
JEST
CZYM
JEST W
CZYLI SIŁA WYŻSZA
UMOWIE SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA WYŻSZA?
PRZYKŁADY

• Jeżeli problemy wywołane epidemię nie oddziałują
2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
(mocno) na twoją działalność powinieneś się z
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne
liczyć,wniepierwszej
powołuj kolejności
się na siłęsprawdź
wyższą.swoją
•nimi
Pamiętaj,

odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne
umowę,
statut,nie
regulamin,żadnych
bo możesz
mieć tam
• Co
do zasady
„sztywnych”
warunków
obrotu mamy
gospodarczego. Jest
tak nietypowe,
uregulowanie
conajwyższej
do przypadku
regulacji,
dadzą
100%
pewności,
że w siły
że nawetktóre
przy odmienne
zachowaniu
staranności
wyższej;
przypadku
zaistnienia przewidzenia
siły wyższej tego
nie musisz
siębyło
prawdopodobieństwo
zdarzenia
wywiązywać
swoich zobowiązań.
obiektywnie ze
znikome;

• 3.Powołując
się na siłę
wyższą
musisz–liczyć
się z
którego skutkom
nie można
zapobiec
a zatem
tym,
że kontrahent,
urząd
czy sąd nie
uzna twoich
zdarzenie
nieuchronne,
niemożliwe
do uniknięcia.
racji.
• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

Siła wyższa to zatem zdarzenie:
1. o charakterze zewnętrznym - co oznacza, że ma swoje
źródło poza sferą działania danej osoby. Nie jest
• Przykład
Siła wyższa
ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci
1:
zatem, choćby pośrednim, skutkiem jej działań ani
działanie i wypełnianie obowiązków i zobowiązań.
„Za zaniechań;
okoliczności siły wyższej uznaje się wszelkie nadzwyczajne

SPRAWDZAM UMOWĘ,

CZYM
JEST
CZYM
JEST W
CZYLI SIŁA WYŻSZA
UMOWIE SIŁA
WYŻSZA?
SIŁA WYŻSZA?

• zdarzenia
Jeżeli problemy
wywołane
epidemię
oddziałują
o charakterze
zewnętrznym,
którychnie
skutków
nie można
2. niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia –
(mocno) na
działalność
z
przewidzieć
anitwoją
im zapobiec,
nawet powinieneś
przy dołożeniusię
najwyższego
a zatem na tyle zaskakujące, że stanowi istotne
stopnia
staranności,
takie jaksię
w szczególności
katastrofy, pożary,
nimi liczyć,
nie powołuj
na siłę wyższą.
•

PRZYKŁADY

•

odchylenie od powszechnie przyjętych za normalne

powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
Cowarunków
do zasady
nie mamy
żadnych Jest
„sztywnych”
obrotu
gospodarczego.
tak nietypowe,
przerwy w dostawie prądu (w tym awarie urządzeń przesyłowych),
regulacji,
100%najwyższej
pewności,
że w
że nawetktóre
przy dadzą
zachowaniu
staranności
akty władzy państwowej, które bezpośrednio uniemożliwiają
przypadku
zaistnienia przewidzenia
siły wyższej tego
nie musisz
siębyło
prawdopodobieństwo
zdarzenia
wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie. W przypadku siły
wywiązywać
ze
swoich zobowiązań.
obiektywnie
wyższej,
Strona znikome;
dotknięta nią poinformuje o tym tak szybko,
jak
to jestskutkom
możliwe,
Stronę
oraz
Powołując
się
na siłę
wyższą
musisz
się z
3.
którego
niedrugą
można
zapobiec
–liczyć
aprzeprowadzone
zatem
zostaną
konsultacje
w niemożliwe
celusądustalenia
wspólnego
tym,
że kontrahent,
urząd
czy
nie
uzna twoich
zdarzenie
nieuchronne,
do uniknięcia.
postępowania.”
racji.

• Te warunki trzeba spełnić łącznie.

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
• Siła
wyższa ma znaczenie, jeżeli uniemożliwia Ci
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