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• Siła wyższa to pojęcie prawne, jednak różne ustawy
posługują się pojęciami równoznacznymi. Nie ma jednej
definicji.

CZYM JEST
SIŁA WYŻSZA?

• Siła wyższa to zdarzenie, na które nie mamy wpływu i
którego nie mogliśmy przewidzieć. Jeżeli dziś zawierasz
umowę (a więc wiesz o epidemii), to nie możesz się na
nią powołać, jako element, który przeszkodził Ci w
biznesie.
• Siłą wyższą jest epidemia i panika wywołana epidemią.
• Siłą wyższą są działania podejmowane przez
państwo w celu zwalczania epidemii.

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;

CZYM JEST
SIŁA WYŻSZA?

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.

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

CZYM JEST
SIŁA WYŻSZA?

• 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.

ZOBOWIĄZANIA
PUBICZNOPRAWNE
(PODATKI, ZUS)
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Co do zasady tak, ale:
• Ordynacja podatkowa pozwala na udzielenie przez
organ podatkowy ulgi „w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub
interesem publicznym” (art. 67a Ordynacji
podatkowej).

CZY MUSZĘ
PŁACIĆ PODATKI?

• Ulga udzielana jest na wniosek podatnika.
Pamiętaj, że trzeba go uzasadnić.
• Ulga może polegać na odroczeniu, rozłożeniu
podatku na raty a nawet jego umorzeniu.
• W przypadku „nadzwyczajnych zdarzeń” (jak
epidemia) ulga jest dopuszczalna nawet gdy
stanowi pomoc publiczną (art. 67b § 1 pkt 3) lit. a)
i b) Ordynacji podatkowej).

Co do zasady tak, ale:

CZY MUSZĘ
PŁACIĆ SWOJE
SKŁADKI (ZUS)?

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
pozwala na ulgi na analogicznych zasadach jak w
przypadku podatków (poprzedni slajd). Podstawa
prawna:
• art. 28 ust. 3a Ustawy doprecyzowany § 3 ust. 1 pkt
2) rozporządzenia wykonawczego – w przypadku
umorzenia;
• art. 29 Ustawy – w przypadku pozostałych ulg.

• Ulga udzielana jest na wniosek płatnika.

Co do zasady tak, ale:

CZY MUSZĘ PŁACIĆ
SKŁADKI (ZUS)
PRACOWNIKÓW?

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
pozwala na ulgi polegające na odroczeniu
płatności lub rozłożeniu na raty. (art. 29 Ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych).
• Ustawa nie pozwala na umorzenie tych składek.
• Ulga udzielana jest na wniosek płatnika

• Minister Rozwoju zapowiedziała projekt ustawy,
która ma łagodzić skutki obecnego kryzysu.

ZAPOWIADANE
ZMIANY

• Zapowiedzi w zakresie opisanych ulg są na razie
bardzo skromne (likwidacja opłaty od wniosku –
na to pozwalają jednak i obecne przepisy – art.
57 § 5 Ordynacji podatkowej)
• Należy się spodziewać większej przychylności
przy rozpatrywaniu wniosków.

UMOWY Z
KONTRAHENTAMI
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• Co do zasady musisz wykonać umowę, nawet w
bardzo trudnych warunkach;
• Sprawdź umowę z kontrahentem: może
przewidywać szczególne rozwiązania na wypadek
siły wyższej;

OBOWIĄZEK
WYKONANIA
UMOWY

• Zawsze możesz negocjować z kontrahentem
zmianę umowy;
• Pamiętaj, że możesz mieć kartę przetargową: jeśli
kontrahent się nie zgodzi to będzie musiał walczyć
z Tobą w sądzie a doprowadzenie Ciebie do
bankructwa nic mu nie da. Kontrahent powinien
wiedzieć, że w obecnych warunkach sprawa w
sądzie nie będzie dla niego łatwa – możesz mu
zarzucić nadużycie prawa (art. 5 Kodeksu
cywilnego), proces jest kosztowny a wynik
niepewny;

WYJĄTEK:
KLAUZULA REBUS
SIC STANTIBUS
(ART. 357¹ K.C.)

• Jeżeli występuje siła wyższa a tobie grozi
niepowetowana strata gdybyś umowę wykonywała
na dotychczasowych zasadach, wówczas możesz
zwrócić się do sądu by ten umowę zmienił lub
rozwiązał. Sąd będzie decydował na zasadzie
słuszności.
• Nasza rada: nie ulegaj żądaniom kontrahentów,
którzy naciskają twierdząc, że opierają się na
umowie i grożą ci sądem. Oboje jesteście w
podobnej sytuacji.

• Art 357(1).

WYJĄTEK:
KLAUZULA REBUS
SIC STANTIBUS
(ART. 357¹ K.C.)

„§ 1. 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.”

• Klauzula rebus sic stantibus pozwala na „wyłom” w
umowie, jeśli następuje nadzwyczajna zmiana
stosunków.

WYJĄTEK:
KLAUZULA REBUS
SIC STANTIBUS
(ART. 357¹ K.C.)

• Nie ma definicji w przepisach czym jest ta
nadzwyczajna zmiana, więc znowu sięgamy po
orzecznictwo:
• - musi to być taka zmiana stosunków, która jest
nietypowa, zdarza się bardzo rzadko i jest
niemożliwa do przewidzenia,
• - są to takie zmiany warunków gospodarczych,
które są powszechne i niezależne od stron, czyli
np. zamkniecie granic ze względu na epidemię.

Dodatkowo wykonanie umowy musi być:
1. połączone z nadmiernymi trudnościami, mogą one być techniczne,
gospodarcze, finansowe, logistyczne itp., lub

WYJĄTEK:
KLAUZULA REBUS
SIC STANTIBUS
(ART. 357¹ K.C.)

2. grozić rażącą stratą dla jednej ze strony umowy, (przy czym
mówimy tu o całokształcie skutków, jakie wywoła spełnienie
zobowiązania w nowych, nieprzewidzianych warunkach)

Kiedy można zastosować tę klauzulę?
• Wyjątkowo oraz gdy obydwie strony nie przewidziały zmiany
stosunków i jej następstw.

Czego można żądać od sądu? Sąd może zmienić umowę
przez to, że:
- oznaczy inny sposób wykonania zobowiązania, albo
- zmieni wysokości świadczenia
- orzeknie rozwiązanie umowy

NAJCZĘSTSZE
PYTANIA
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Czy ponoszę konsekwencje za to, że nie obsłużę klientów ?
Nie, skoro jest to niemożliwe to nie ponosisz konsekwencji (art. 471 Kodeksu cywilnego).
Ale:
• Pamiętaj, że z twojej umowy lub przepisów szczególnych może wynikać co innego
(można zobowiązać się w umowie, że przyjmuje się na siebie pewne ryzyka oraz że
wykona się umowę w skrajnych warunkach);
• Co do zasady – jeżeli klient zapłacił należy zwrócić mu pieniądze, zwłaszcza jeżeli
nie poniosłaś kosztów.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Czy brak dochodów (środków) pozwala mi nie spłacać zobowiązań?
Co z kredytem?
• Twoje obowiązki nie znikną, nie ulegną też zawieszeniu, ale:
• Pamiętaj, że zawsze możesz negocjować z wierzycielem;
• Sprawdź, czy twoja umowa nie zawiera postanowień szczególnych, np. odroczenia
spłaty rat kredytu;
• Ważne (kredyty): można spodziewać się uproszczonych procedur po stronie banków
(źródło: Koronawirus. Nie trzeba będzie płacić rat? Jest stanowisko banków – gazeta.pl)
• Pamiętaj, że twoi dłużnicy mają takie same problemy. Traktuj ich uczciwie.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Mam lokal w centrum handlowym, nie ma klientów, czy mam nadal płacić czynsz?
• Najpierw sprawdź umowę, którą zawarłeś.
• Jeżeli umowa tego nie przewiduje możliwe są dwa przypadki:
• Jeżeli centrum zamknął sam właściciel (z własnej inicjatywy lub wykonując obowiązek
nałożony przez państwo) to nie masz możliwości korzystania ze sklepu. Czynsz się
nie należy, ponieważ właściciel nie spełnia żadnego świadczenia, za które należałaby
się zapłata;
• Jeżeli twój sklep jest czynny ale brak klientów, to problem leży po twojej stronie.
• Wystąp z inicjatywą. Negocjuj. Pamiętaj, że właściciel nie znajdzie nikogo na twoje
miejsce.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Kupiłam wycieczkę, ale boję się pojechać lub został odwołany lot.

• Jeżeli kupiłaś wycieczkę możesz odstąpić od umowy i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, jeżeli
w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności:
• uniemożliwią dojazd w miejsce wycieczki, lub
• mają znaczący wpływ na jej realizację;
• Zgodnie z opinią Polskiej Izby Turystyki ogłoszenie przez władze danego kraju stanu epidemii
oznacza wystąpienie takich „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności”.
(link: http://www.taksidi.pl/_content/koronawirus/PIT-wirus.pdf)

Jeśli jesteś biurem turystycznym:

Specjalna ustawa ws koronawirusa (art. 13) przewiduje ulgę w postaci zwrotu wpłaty na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny (na złożenie wniosku jest 60 dni).

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Rezerwacja hotelu
• Pamiętaj, że usługodawcy często oferują (za dodatkową opłatą) możliwość odwołania
rezerwacji. Sprawdź, czy została przewidziana w regulaminie twojego usługodawcy
(np. linii lotniczej).
• To samo dotyczy rezerwacji dokonanej przy pomocy pośrednika.
Portal bookig.com wprowadził specjalne procedury (komunikat w języku angielskim):
https://partner.booking.com/en-gb/help/legal-security/important-information-regarding-coronavirus

• Jeżeli dopiero zamierzasz zarezerwować hotel lub kupić bilet lotniczy – upewnij się, że
będziesz mógł się wycofać na dobrych warunkach.

