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Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku

OPINIA PRAWNA
dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na
funkcjonowanie firm dealerskich
WPROWADZENIE
W dniu 14 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z
2020 r. poz. 433), a następnie w dniu 20 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).
W obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, istnieje ryzyko
utrudnienia w wykonywaniu bieżącej działalności oraz zobowiązań umownych. Wielu przedsiębiorców,
w tym tych z branży motoryzacyjnej i transportowej obawia się możliwych opóźnień w realizacji umów
handlowych oraz grożących im kar umownych oraz innych sankcji.
Przedmiotem niniejszej opinii jest odpowiedź na pytanie, na ile pandemia koronawirusa ma wpływ na
ograniczenie bieżącej działalności przez dealerów samochodów oraz czy jest to tzw. siła wyższa i jaki
ma wpływ na zobowiązania umowne w branży dealerskiej.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA O STANIE EPIDEMII NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
SALONÓW I SERWISÓW DEALERSKICH
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zostało wydane na podstawie art. 46
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ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).
Zgodnie z rozporządzeniem w okresie, od 20 marca 2020 do odwołania, ustanowiono czasowe
ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, m.in. działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy
stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu,
spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z
wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na
wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej
prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i
dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym
klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w
pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w
podklasie 56.30).
W dniu 20 marca 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
ustanowiono czasowe ograniczenie:
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1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na
handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia w okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanowiono czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których
przeważająca działalność polega na sprzedaży:
a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
produktach kosme-tycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub
upiększania,
c) artykułów toaletowych,
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3)), w tym w aptekach lub punktach
aptecznych,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3
pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) gazet,
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i) artykułów budowlanych lub remontowych,
j) artykułów dla zwierząt domowych lub
k) paliw;
2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców,
których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych,
ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na
przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.
Jak widać z powyższego w obiektach handlowych powyżej 2000m2 został wprowadzony pełny zakaz
sprzedaży detalicznej i zakaz działalności usługowej z wyjątkiem wymienionych wyżej towarów i usług.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakaz jest kierowany tylko do najemców działających w tych
obiektach. Jeżeli powierzchnia nie jest wynajmowana, a działalność jest prowadzona na innym tytule
prawnym, to zakaz nie ma zastosowania.
W przypadku obiektów dealerskich zakaz ma zastosowanie tylko w przypadku gdy obiekt nie jest
własnością dealera, a jest on wynajmowany od podmiotu trzeciego. Nie ma przy tym znaczenia od kogo
wynajmowany jest obiekt, na przykład czy jest on wynajmowany od podmiotu powiązanego
kapitałowo. Liczy się sam fakt istnienia stosunku najmu.
Omawiane tu rozporządzenie nie zawiera odpowiednich definicji co to jest obiekt handlowy i jak liczyć
powierzchnię sprzedaży, która miałaby być ewentualną przesłanką do stosowania w nim zakazu. Tym
samym należy się posłużyć definicją zawartą w innych aktach prawnych. Pojęcie „obiektu handlowego
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2” wywodzi się z ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie wprawdzie nie zostało ono w całości zdefiniowane, ale
możemy w ustawie tej znaleźć definicję “powierzchni sprzedaży”. Zgodnie z art. 2 pkt 19 tej ustawy
przez “powierzchnię sprzedaży” należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu
handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w
której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i
gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur,
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komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.). Z definicji tej wynika, że powierzchnia zajęta pod ekspozycję
pojazdów (zajmująca większą część salonów samochodowych) nie powinna być wliczana do
powierzchni sprzedaży przy kwalifikowaniu jako „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2”.
Oczywiście mogą powstawać pewne wątpliwości jak traktować przestrzeń gdzie stoją auta w salonie i
czy jest to tylko „ekspozycja wystawowa". Aby odpowiedzieć na to pytanie należy ustalić, czy
przestrzeń ta różni się od klasycznej przestrzeni handlowej jak półki w markecie, gdzie klient bierze
wystawiony towar (taką powierzchnię by się wliczało), czy też należy je traktować jako tylko i wyłącznie
ekspozycję i strefę do pokazywania (odpowiednik np. manekina na witrynie sklepowej).
Odpowiedź sprowadza się do kwestii czy klient potencjalnie może zawsze kupić eksponowane auto i
nim wyjechać. W takiej sytuacji, dealer zawsze może wskazywać, że auta stamtąd nie są na sprzedaż i
są tylko w celu ich ekspozycji klientom, a sam dealer zgodnie z umową autoryzacyjną obowiązek
posiadania takiego właśnie auta przez pewien okres czasu.
Kolejna kwestia dotyczy tego, czy do powierzchni sprzedaży powinna być wliczana powierzchnia działki
na której posadowiony jest salon. W tym zakresie należy odwołać się do innych ustawowych definicji
„obiektu”. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane obiekt budowlany
należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych. Tym samym jeśli chodzi o definicję „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2” to do powierzchni tej nie wliczamy powierzchni działki, ponieważ „obiektem
handlowym” są znajdujące się na niej budynki, budowle i obiekty małej architektury i tylko ich
powierzchnię liczymy.
Zakaz działalności w „obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2”, jeżeli już
występuje, dotyczy zarówno sprzedaży jak i serwisu.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w obiektach dealerów i w serwisach – niezależnie od powierzchni
i tytułu używania – zakazuje się prowadzenia wszelkiego rodzaju placówek gastronomicznych w tym
kantyn pracowniczych, chyba że posiłki będą dostarczane na wynos.
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Nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowy zakaz prowadzenia handlu detalicznego lub
prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2. Oznacza to, że ekspozycje aut w takich wyspach znajdujące się w galeriach
handlowych powinny zostać zamknięte. Rozporządzenie zakazuje także organizacji jakichkolwiek
wystaw, targów i konferencji, w związku z czym ekspozycje i pokazy samochodów mające charakter
zorganizowanych imprez oraz premiery aut nie mogą się odbywać.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA O STANIE EPIDEMII NA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW
OBSŁUGUJĄCYCH STAROSTÓW W ZAKRESIE REJESTROWANIA POJAZDÓW
Omawiane wyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi w §10 ust. 1, że w okresie od 20 marca 2020
do odwołania, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną
wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na
wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów.
Oznacza to, że popularne ostatnio zamykanie urzędów obsługujących starostwa w zakresie
rejestrowania pojazdów zyskało podstawę prawną.

WPŁYW EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA STOSUNKI CYWILNOPRAWNE
Pojęcie siły wyższej
Zgodnie z ogólną zasadą polskiego prawa zobowiązań, wyrażoną w 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
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które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jest to tzw. zasada winy i obowiązuje ona o ile strony
umowy nie postanowiły inaczej. Z kolei z art. 472 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli ze szczególnego
przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za
niezachowanie należytej staranności. Należy pamiętać, że miernik należytej staranności jest
podwyższony w stosunku do profesjonalnych uczestników obrotu, jakimi są przedsiębiorcy (art. 355 §
2 Kodeksu cywilnego).
W braku odmiennych postanowień lub przepisów szczególnych, dłużnik nie ponosi odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy nie można mu postawić zarzutu
niezachowania należytej staranności, ponieważ oznacza to brak jego winy. Za przyczyną niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania przyjmuje się wtedy zdarzenie postronne – przypadek, a
czasami siłę wyższą (vis maior). W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń związanych z
pandemią koronawirusa, dłużnik będzie mógł powołać się na brak winy w niewykonaniu/nienależytym
wykonaniu zobowiązania i uniknąć grożących mu sankcji, oczywiście przy zachowaniu należytej
staranności.
Czy pandemię koronawirusa można uznać za siłę wyższą? Wprawdzie w polskim systemie prawnym
próżno szukać definicji legalnej tego pojęcia, mimo odwoływania się do niego przez ustawodawcę.
Poglądy doktryny nie są w tym względzie jednolite. Powstały dwie skrajne koncepcje siły wyższej (vis
maior, zwanej także „siłą przemożną”):
Judykatura Sądu Najwyższego charakteryzuje siłą wyższą jako zdarzenie:
1. zewnętrzne, mające źródło poza urządzeniem, z którego funkcjonowaniem związana jest
odpowiedzialność odszkodowawcza;
2. niemożliwe do przewidzenia, czyli z nikłym stopniem prawdopodobieństwa jego pojawienia
się, nie chodzi natomiast o absolutną niemożność przewidzenia nastąpienia jakiegoś
zdarzenia;
3. niemożliwe do zapobieżenia, nie samemu zjawisku, a raczej jego szkodliwym następstwom
przy zastosowaniu dostępnej techniki (Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część
ogólna, Warszawa 2014, s. 86-87).
Za przykłady siły wyższej powszechnie uznaje się katastrofy wywołane działaniem sił natury (np.
pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie) czy zjawiska o społecznym lub politycznym znaczeniu
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(np. konflikty zbrojne). W świetle powyższego, można pokusić się o stwierdzenie, że pandemia
koronawirusa jest siłą wyższą, jednak na tym etapie nie wiadomo jakiej oceny dokonają polskie sądy
i jakie dalsze kroki podejmie ustawodawca.

Siła wyższa a rynek sprzedaży samochodów i usług serwisowych
Branża motoryzacyjna jest jedną z branż najbardziej sensytywnych na zawirowania gospodarcze.
Wynika to z tego, że samochód przez ogromną większość społeczeństwa ciągle uznawany jest za towar
zbytkowny, co oznacza że w przypadku osłabienia koniunktury gospodarczej jest jednym z pierwszych
dóbr z którego zakupu klienci rezygnują.
Podatność rynku sprzedaży nowych samochodów na zawirowania gospodarcze obrazuje poniższy
wykres.

Zależność między zmianami wysokości sprzedaży pojazdów a
zmianami wskaźników ekonomicznych
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Sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 ma na firmy
dealerskie działanie wieloaspektowe. To nie tylko zmniejszenie popytu wywołane możliwą
dekoniunkturą gospodarczą, ale także zaburzenie łańcucha dostaw związane z sytuacją w Chinach oraz
zamknięciem granic UE i w obrębie samej UE. Może to powodować opóźnienia w dostawach pojazdów
i części, co z kolei odbijać się będzie na zaufaniu klientów do firm dealerskich. Kolejnym aspektem są
również możliwe dalsze problemy z podażą pracy, ponieważ z uwagi na możliwe kontakty z zarażonymi
klientami lub z uwagi na własną chorobę pracownicy będą musieli być zwolnieni ze świadczenia pracy
w miejsca zatrudnienia (w różnych możliwych formach prawnych, które dodatkowo wprowadzone
ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020
r.).
Dodatkowo, bardzo negatywne konsekwencje może nieść za sobą wprowadzony §10 ust. 1
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, z którego wynika że dopuszczalne jest wprowadzenie
ograniczeń w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Do autorów opinii dochodzą
informacje, że wielu starostów w ostatnich tygodniach wyłączyło możliwość przyjmowania
interesantów w wydziałach komunikacji obsługujących te organy. Powoduje to brak możliwości
rejestrowania pojazdów przez klientów końcowych, bo o ile sam wniosek może zostać złożony zdalnie,
to odebranie pozwolenia czasowego i tablic (lub karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego) nie jest już
możliwe. Jest to dodatkowy czynnik, który w zasadzie wyłącza możliwość funkcjonowania dealerstw,
ponieważ zakup pojazdów bez możliwości ich zarejestrowania jest bezcelowy. Co więcej uniemożliwia
to nawet wydania pojazdów zakupionych już wcześniej.
Wszystko to powoduje, że sytuacja związana z epidemią COVID-19 na terenie Polski, jak i całej Unii
Europejskiej może być traktowana jako „siła wyższa” i być podstawą do zmiany stosunków
gospodarczych łączących dealerów. Należy mieć na uwadze, że ocena czy w przypadku danego
zobowiązania znajduje zastosowanie „siła wyższa” zależy od konkretnego przypadku, co również
oznacza, że może to być przedmiotem oceny w postępowaniu sądowym. Tym samym o tym, czy w
przypadku tego konkretnego stosunku zachodziła okoliczność pozwalająca na ograniczenie
odpowiedzialności dealera można się dowiedzieć dopiero po prawomocnym zakończeniu
postępowania sądowego, a więc po upływie wielu miesięcy, a nawet kilku lat.
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Podstawy prawne zmiany zasad odpowiedzialności dealera
Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest zasada pacta sunt servanda, czyli „umów należy
dotrzymywać”. Stanowi ona gwarancję stabilizacji sytuacji prawnej stron i pewności obrotu
cywilnoprawnego. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w niniejszej opinii może ona
oczywiście jednak doznawać ograniczeń, dla których można zastsować następujące podstawy prawne:
1. Okoliczności za które strona nie ponosi odpowiedzialności
Podstawowym ograniczeniem odpowiedzialności może być wspomniany na początku art. 471
Kodeksu cywilnego, z którego norma dająca podstawę ograniczenia wywodzona jest a contrario.
Skoro bowiem, zgodnie z tym przepisem, strona zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji kiedy
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za które
strona odpowiedzialności nie ponosi, należy przyjąć że dealer nie będzie zobowiązany do
naprawienia szkody powstałej wskutek niedotrzymania zobowiązania spowodowanego epidemią
COVID-19.
2. Obowiązek współdziałania stron
Uregulowanie to wynika z art. 354 Kodeksu cywilnego, który po stronie wierzyciela (tj. strony
uprawnionej) nakłada obowiązek współdziałania ze stroną zobowiązaną. Obowiązek ten moim
zdaniem wynika z reguły lojalności kontraktowej i jest powiązany z zasadami współżycia
społecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego).
3. Świadczenie niemożliwe
Kolejnym przepisem, który może znaleźć tu zastosowanie jest art. 475 §1 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które strona
odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.
Niemożność musi mieć charakter trwały, tylko w tej sytuacji zobowiązanie wygasa. Strona, która
nie może spełnić swojego świadczenia z przyczyn obiektywnych, nie ponosi względem drugiej
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strony odpowiedzialności odszkodowawczej. Jest natomiast zobowiązana do zwrotu tego, co
otrzymała w ramach danego stosunku prawnego (np. zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia).
4. Klauzula rebus sic stantibus („skoro sprawy przybrały taki obrót”
Uzasadnieniem za wprowadzeniem tej klauzuli do prawa cywilnego jest to, że wola kontrahentów
wyrażona w momencie zawarcia umowy ma odniesienie do określonego stanu stosunku, który
może ulec nadzwyczajnej zmianie, w związku z czym konieczne może okazać się zrewidowanie
postanowień kontraktu, w celu zaadoptowania go do radykalnie zmienionych okoliczności. Zgodnie
z zasadą swobody umów, strony mogą w dowolnym momencie dokonać zgodnej zmiany łączącego
je stosunku. Możliwe jest także zawarcie w kontrakcie tzw. klauzul adaptacyjnych.
Kiedy jednak ich nie ma, w skrajnych przypadkach, gdy rygorystyczne stosowanie zasady pacta sunt
servanda prowadziłoby np. do rażącej niesprawiedliwości czy niewspółmiernie wysokich kosztów
w stosunku do ekonomicznej wartości świadczenia, dopuszczalna jest możliwość modyfikacji
stosunku umownego niezalenie od zgody obu stron. Zgodnie z art. 357(1) Kodeksu cywilnego,
wyrażającym tzw. dużą klauzulę rebus sic stantibus, 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.
Powszechnie przyjmuje się, że klauzula ma zastosowanie do zobowiązań powstałych w drodze
umowy - „czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy”, chociaż w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r., IV CSK 445/16, dopuszczono stosowanie klauzuli do roszczeń
poszkodowanego względem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oceniając możliwość
zastosowania art. 357(1) Kc do konkretnej umowy, należy dokonać analizy jej istoty oraz
przedmiotu. Wspomniany przepis ma charakter dyspozytywny. Strony mogą odmiennie rozłożyć
przyjęte na siebie ryzyko kontraktowe – wyłączyć, ograniczyć albo rozszerzyć zakres zastosowania.
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Warunkiem zastosowania uregulowania jest istnienie zobowiązania w momencie zgłoszenia
żądania unormowanego przepisem. Do materialnoprawnych, podlegających ścisłej interpretacji
przesłanek zastosowania klauzuli zalicza się:
1. nadzwyczajną zmianę stosunków, której wpływu kontrahenci nie brali pod uwagę przy
zawieraniu umowy;
2. wykazanie, że dalsze istnienie zobowiązania w niezmienionej formie i wykonywanie
wynikających z niego obowiązków prowadzi do nadmiernego utrudnienia spełnienia
świadczenia albo groźby rażącej straty dla jednej ze stron;
3. związek przyczynowy między powyższymi przesłankami (A. Brzozowki, J. Jastrzębski, M.
Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2013, str. 221-228).
W doktrynie dominuje pogląd, że klauzula ma zastosowanie do przekształcenia stosunków
społecznych o powszechnym charakterze (odnoszącym się do pewnej grupy podmiotów), a nie w
przypadku zmiany indywidualnej sytuacji strony bądź obydwu stron umowy, takich jak np.
choroba, pogorszenie sytuacji materialnej (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2019). Zmiana stosunków musi być nadzwyczajna, wyjątkowa,
normalnie niespotykana, przy czym nie może mieć charakteru incydentalnego, musi być trwała.
Przejściowa zmiana okoliczności przy rozłożonej w czasie realizacji umowy nie pozwala na
zastosowanie klauzuli.
Klauzula rebus sic stantibus znajduje zastosowanie m.in. w razie nadzwyczajnej zmiany sytuacji
gospodarczej (kryzysu gospodarczego objawiającego się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem
dochodu narodowego, bezrobociem, upadłością przedsiębiorców itp.). Natomiast w myśl
dominującego poglądu doktryny zmiana obowiązującego prawa, nie stanowi nadzwyczajnej
zmiany stosunków, chociaż stanowisko to ulega zmianie. Wydaje się, że wprowadzenie przepisów
w związku z jakąś szczególną sytuacją np. klęską żywiołową czy epidemią można uznać za
nadzwyczajną zmianę stosunków. W tym kierunku zmierza najnowsze orzecznictwo Sądu
Najwyższego, dopuszczające zastosowanie klauzuli np. w przypadku zmiany stawek celnych i
podatkowych (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., III CSK 202/07).
W chwili zawierania umowy żadna z jej stron nie może przewidywać jaki wpływ na zobowiązanie
wywrze zmiana okoliczności, co tym samym oznacza, że może przewidywać samą nadzwyczajną
zmianę stosunków. Doktryna i orzecznictwo przyjmują, że niniejszą przesłankę należy oceniać
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przez pryzmat dochowania należytej staranności, przez co wyłącza się zastosowanie przepisu w
przypadku tzw. normalnego ryzyka kontraktowego.
Ciężar dowodu spoczywa na tej ze stron, która domaga się ingerencji w stosunek zobowiązaniowy.
Jeżeli sąd uzna powództwo za zasadne, może odmiennie niż w umowie oznaczyć sposób jej
wykonania, wysokość świadczenia, a nawet orzec o jej rozwiązaniu W przypadku tej ostatniej
decyzji, sąd ma obowiązek określenia zasad rozliczeń między stronami. Do jego decyzji
pozostawiono rozstrzygnięcie czy rozwiązanie nastąpi ze skutkiem ex nunc czy ex tunc.
Obecną sytuację niewątpliwie można uznać za nadzwyczajną zmianę stosunków, jednak
przywołana regulacja ma szczególny charakter, a jej zastosowanie wymaga dokładnej analizy.
Klauzuli nie można zastosować „z automatu”. Wymagane będzie także wystąpienie z powództwem
do sądu, co wiąże się z nakładami finansowymi, a także długim oczekiwaniem na rozstrzygnięcie,
zwłaszcza mając na uwadze, że w ciężkiej sytuacji znajdzie się wielu przedsiębiorców.
4. Nadużycie prawa podmiotowego
Nawet jeżeli spełnienie świadczenia jest w teorii możliwe, a nie dokonano modyfikacji jego treści
w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków, strona może bronić się przed roszczeniem
wierzyciela za pomocą klauzuli nadużycia prawa podmiotowego. Zgodnie z art. 5 Kodeksu
cywilnego, wierzyciel nie może korzystać ze swojego prawa w sposób, który byłby sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.
Oznacza to, że jeżeli żąda on spełnienia świadczenia zgodnie z treścią stosunku w sytuacji, gdy
obiektywne okoliczności związane z epidemią powodują nadmierne trudności w terminowym
wykonaniu umowy przez kontrahenta, ten drugi może bronić się zarzutem nadużycia prawa
podmiotowego. Sąd wówczas może nie uwzględnić roszczenia wierzyciela, choćby wynikało ono
wprost z językowego brzmienia umowy łączącej strony.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że art. 5 Kodeksu cywilnego jest bardzo rzadko stosowany w
praktyce, w szczególności w stosunkach między dwoma przedsiębiorcami.
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5. Uregulowania umowne
Rozwiązania na wypadek powstania szczególnych okoliczności, w tym siły wyższej zawierają
umowy regulujące poszczególne stosunki prawne. Jeżeli odpowiednie klauzule zostały zawarte w
umowach, to mają one pierwszeństwo nad normami prawnymi wymienionymi powyżej.

Zespół Prawny Związku Dealerów Samochodów

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt się z radcą prawnym Związku Dealerów Samochodów
mecenasem Pawłem Tuzinkiem, 694246921, p.tuzinek@zds.org.pl
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