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Wpływ pandemii 
COVID-19 
na wykonywanie umów 
w świetle art. 3571 KC

▶ dr Radosław Strugała1

▶ Zerwane łańcuchy dostaw, niedobory kadrowe zwią
zane z przebywaniem pracowników na zasiłku opie
kuńczym czy ograniczenia związane z  poruszaniem 
się  – to tylko niektóre z  wielu przeszkód, na  któ
re mogą napotkać dłużnicy w  warunkach pandemii 
COVID19. Trudności, których doświadczają pró
bując wywiązać się z  umów zawartych przed jej wy
buchem sprawiły, że już rozpoczęli oni poszukiwa
nie rozwiązań prawnych pozwalających na chociażby 
częściowe złagodzenie skutków pandemii. Natural
nym wyborem wydaje się sięgnięcie po tzw. klauzulę 
rebus sic stantibus (art. 3571 KC) pozwalającą sądowi 
rozwiązać lub zmodyfikować umowę, jeśli z powodu 
nadzwyczajnej zmiany okoliczności jej wykonanie sta
ło się nadmiernie utrudnione albo groziłoby jednej 
ze stron rażącą stratą. Zagadnienie to zostało przed
stawione w niniejszym artykule. 

Wprowadzenie
W publicystyce prawniczej od razu po wejściu w  życie 
ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią zwró-
cono uwagę na to właśnie rozwiązanie. Jednocześnie nie 
brak jednak publikacji, w których autorzy podchodzą do 
przydatności art. 3571 KC sceptycznie. Zwraca się uwagę 
na to, że klauzula nie działa „automatycznie”, a zmiana 
umowy lub jej rozwiązanie następuje w drodze wyro
ku, co wymaga wytoczenia powództwa oraz prowadzenia, 
jeszcze bardziej długotrwałego w obecnych warunkach, 
procesu. To oczywiście prawda. Opinia o  niewielkiej 
przydatności klauzuli rebus sic stantibus wydaje się jednak 
zbyt stanowcza, jeśli weźmie się pod uwagę to, że wyda
ny na podstawie art. 3571 KC wyrok modyfikujący lub 
rozwiązujący umowę, choć konstytutywny (co oznacza, 
że do momentu jego wydania strony wiąże stosunek praw-
ny w dotychczasowym kształcie), może jednak wywoły
wać skutek sięgający chwili powstania zobowiązania 
(ex tunc)2.
Z pewnością rację mają ci, którzy twierdzą, że konstruk-
cja prawna art. 3571 KC sprawia, że przepis ten nie będzie 
na pewno środkiem pozwalającym wszystkim przedsię-

1  Autor jest adiunktem w  Instytucie Prawa Cywilnego na  Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
2  Zob.  szerzej np.  P.  Machnikowski [w:]  Kodeks cywilny. Komen-
tarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, s. 716. 
Wprawdzie pogląd ten wyraża się w literaturze w odniesieniu do wyro-
ku rozwiązującego umowę, zasadne wydaje się jednak odniesienie go do 
sytuacji, gdy sąd wyrokiem jedynie modyfikuje zobowiązanie. 

biorcom na  oddalenie widma upadłości3. Nie pomoże 
on na pewno w tych przypadkach, gdy groźba straty czy 
utrudnienia w wykonywaniu dotyczą umów stanowiących 
rdzeń działalności danego przedsiębiorcy. Jeśli w efekcie 
pandemii działalność przedsiębiorcy została zakłóco-
na w taki sposób, że jego utrzymanie się na rynku zale-
żałoby od zmiany warunków wszystkich takich umów, to 
art. 3571 KC przedsiębiorcy takiego z pewnością nie ura-
tuje. Liczba potencjalnych pozwów i czas trwania toczą-
cych się na  skutek ich wytoczenia procesów przekreśla 
szanse przedsiębiorcy na ratunek za pomocą narzędzia, 
jakim jest klauzula rebus sic stantibus. 
Pomimo pewnych ograniczeń, wydaje się jednak pew-
ne, że w  najbliższym czasie częstotliwość stosowania 
art. 3571 KC ogromnie wzrośnie. Przepis ten może być po-
mocny dla przedsiębiorców, w przypadku których nie za-
chodzi wskazany wyżej efekt skali; gdy ich sytuacja może 
się znacząco poprawić na skutek rozwiązania czy modyfi-
kacji pojedynczych umów. Sytuacji takich będzie niema-
ło. Mogą się w nich znaleźć zarówno mali i średni przed-
siębiorcy (np. wówczas, gdy rozwiązanie umowy leasingu 
czy zawieszenie albo obniżenie rat byłoby ratunkiem dla 
przedsiębiorcy indywidualnego, dla którego rata leasin-
gowa stanowi jeden z poważniejszych kosztów, a przed-
siębiorca ten pomimo epidemii nadal prowadzi swoją 
działalność w ograniczonym zakresie i bez konieczności 
uiszczania rat byłby w stanie przetrwać), jak i duże spół-
ki, które realizując w obecnych warunkach duże kontrak-
ty narażają się na ogromne straty. Niewątpliwie przepis 
art.  3571 KC będzie też obecnie wykorzystywany częś-
ciej przez osoby niebędące przedsiębiorcami. Globalny 
kryzys doprowadzi niewątpliwie do znaczącej zmiany 
cen na poszczególnych rynkach. Z dużą dozą pewności 
można zakładać, że w związku z przewidywanym kryzy-
sem na rynku nieruchomości (i spadkiem cen nierucho-
mości) nabywcy, którzy zawarli umowy (deweloperskie, 
przedwstępne, a nawet definitywne umowy sprzedaży4) 
przed wybuchem pandemii będą podejmowali próbę ob-
niżenia ceny – tak aby odpowiadała ona cenom rynko-
wym z chwili wykonywania umowy. 
Nie może budzić wątpliwości, że art.  3571  KC został 
uchwalony z  myślą o  sytuacjach podobnych do tej, jak 
obecna pandemia i  wynikający z  niej kryzys gospodar-
czy. Rzeczywistość, w  jakiej się znaleźliśmy, to wzorco-
wy wręcz przykład „nadzwyczajnej zmiany stosunków”, 
w których może on mieć zastosowanie. Dość wspomnieć, 
że wprowadzając art. 3571 KC ustawodawca nawiązał wy-
raźnie do art. 269 Kodeksu zobowiązań5, zgodnie z któ-

3  Por.  N.  Frosztęga, Niepraktyczność klauzuli rebus sic stantibus, 
„Dziennik Gazeta Prawna” z 31.3.2020 r., wyd. nr 63. 
4  Zob. wyrok SN z 6.12.2006 r., IV CSK 290/06, Legalis („Przenie-
sienie własności nieruchomości także na gruncie art. 3571 KC nie może 
być stanem nieodwracalnym i oderwanym od stanu zobowiązań. Jeżeli 
jednak umowa sprzedaży nieruchomości została w całości wykonana, to 
jej rozwiązanie na podstawie art. 3571 KC nie będzie możliwe. Do wy-
konania umowy konieczne jest wykonanie zobowiązania nabywcy do 
zapłaty ceny za nabytą nieruchomość. Dopóki nie jest ona w całości za-
płacona, zobowiązanie nie jest wykonane, a co za tym idzie, możliwe jest 
żądanie rozwiązania umowy na podstawie art. 3571 KC”). 
5  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r – Ko-
deks zobowiązań, Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.; dalej jako: KZ.
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doznaje pewnych komplikacji natury osobistej9. W  wa-
runkach pandemii można sobie wyobrazić sytuacje, 
w których dłużnik żąda zwolnienia z obowiązku świad-
czenia przez rozwiązanie umowy powołując się na  sam 
fakt konieczności przebywania, w związku z wykonywa-
niem umowy, w  towarzystwie innych osób, co do któ-
rych nie istnieją wiarygodne informacje, że mogą być one 
źródłem zakażenia (np. w razie konieczności przebywa-
nia przez dłużnika w biurze czy w miejscach publicznych). 
Taką okoliczność trudno uznać za nadmierne utrudnie-
nie w spełnieniu świadczenia w rozumieniu omawianego 
przepisu. Dokonując wykładni tego zwrotu niedookreślo-
nego można zestawić go z treścią art. 354 KC, w którym 
jako kryterium oceny prawidłowości wykonywania zobo-
wiązań przyjęto kryterium zgodności z zasadami współży-
cia społecznego10. Zestawienie to sugeruje, że nadmierne 
trudności w spełnieniu świadczenia zachodzą m.in. wów-
czas, gdy jego spełnienie byłoby sprzeczne z  zasada-
mi współżycia społecznego. Taka niezgodność ma miej-
sce przede wszystkim wtedy, gdy dłużnik wywiązując się 
z umowy musiałby narazić się na niebezpieczeństwo gro-
żące życiu czy zdrowiu jego lub osób, którymi się posługu-
je11. Moim zdaniem, o braku takiej zgodności nie można 
jednak mówić, gdy spełnienie świadczenia nie rodzi dla 
dłużnika czy osób, o których mowa w art. 474 KC, kon-
kretnego, bezpośredniego niebezpieczeństwa, np.  zwią-
zanego z  koniecznością kontaktu z  osobami, o  których 
wiadomo, że same są chore. Zakładając, że ustawodawca 
stanowiący przepisy prawa prywatnego kieruje się konse-
kwentnymi ocenami, należałoby też dojść do wniosku, że 
podobnie jak na stan wyższej konieczności (art. 424 KC) 
nie może się powołać osoba mająca szczególny obowiązek 
chronienia określonego dobra, nawet z narażeniem włas-
nego życia czy zdrowia, tak rozwiązanie na podstawie 
art. 3571 KC nie może dotyczyć umowy, na mocy któ
rej dłużnik świadczy usługi medyczne, paramedyczne 
czy szerzej związane z obsługą podmiotów świadczą
cych takie usługi (np. dłużnik – spółka świadcząca usłu-
gi w zakresie ochrony czy dezynfekcji lub sprzątania szpi-
tali). 

2. Groźba rażącej straty 
W praktyce powodem ingerencji sądu w umowny stosu-
nek prawny na podstawie art. 3571 KC częściej niż omó-
wione wyżej nadmierne trudności jest jednak groźba 
rażącej straty jednej ze stron umowy. Sądzę, że przy sto-
sowaniu klauzuli rebus sic stantibus w warunkach kryzysu 
wywołanego pandemią weryfikacja tej przesłanki będzie 
powodować najwięcej wątpliwości. Ustawodawca celo-
wo posłużył się w omawianym przepisie zwrotem otwar-
tym („rażąca strata”) pozostawiając duży zakres swobody 

9  A. Malarewicz, op. cit., s. 545.
10  Por. R. Strugała, op. cit., s. 55.
11  Por.  B.  Lewaszkiewicz-Petrykowska, Niemożliwość świadczenia na-
stępcza, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1970, t.  IV, s. 81, gdzie autor-
ka w  podobny sposób określiła granice obowiązku dłużnika, konstru-
ując pojęcie tzw.  gospodarczej niemożliwości świadczenia; por.  też 
M. Mataczyński, M. Saczywko [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz do 
art. 1–44911, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016, s. 1269. 

rym: „[g]dyby z  powodu nadzwyczajnych wypadków, 
jako to: wojny, zarazy, zupełnego nieurodzaju i  innych 
klęsk żywiołowych, świadczenie było połączone z  nad-
miernemi trudnościami lub groziło jednej ze stron rażą-
cą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawar-
ciu umowy, sąd może, jeżeli uzna to za konieczne według 
zasad dobrej wiary, po rozważeniu interesów obu stron, 
oznaczyć sposób wykonania, wysokość świadczenia lub 
nawet rozwiązać umowę”. Dość oczywiste jest też, że 
w omawianym tutaj kontekście spełnione są inne ważne 
przesłanki zastosowania art.  3571 KC, jakimi są wymóg 
nieprzewidywalności wpływu zmiany stosunków na wy-
konywanie zobowiązań umownych oraz związek przyczy-
nowy6 między tą zmianą a nadmiernymi trudnościami lub 
groźbą starty7.  
Trudniej będzie natomiast stwierdzić, czy w poszczegól-
nych przypadkach zostały spełnione pozostałe przesłan-
ki jego zastosowania. Przepis art. 3571 KC jest przepisem 
wyjątkowym. Jego znaczenie, marginalne w stabilnej sy-
tuacji społeczno-gospodarczej, wzrasta dopiero w czasach 
gwałtownych zawirowań i kryzysów. Przepis ten stawał się 
przedmiotem zainteresowania praktyki prawniczej w ta-
kich właśnie momentach. Nigdy dotąd, po wejściu w życie 
na początku lat 90., nie był on stosowany na większą skalę. 
Taki stan rzeczy oznacza, że – pomimo wielu lat jego obo-
wiązywania – jego wykładnia wciąż budzić może wątpli-
wości. Poniżej podjęto próbę odniesienia się do tych, któ-
re wydają się w obecnej sytuacji najistotniejsze. 

Przesłanki zastosowania art. 3571 KC
Możliwość zmiany lub rozwiązania umowy w  try
bie art.  3571  KC jest uzależniona od powstania sta
nu, w którym następująca po zawarciu umowy zmia
na okoliczności spowodowała, że wykonanie umowy, 
zgodnie z jej pierwotną treścią, groziłoby jej stronie 
rażącą stratą albo byłoby dla niej nadmiernie utrud
nione. Pierwsza z tych okoliczności odnosi się do eko-
nomicznego kontekstu umowy. Druga  – ma zupełnie 
inny charakter. Obecnie słusznie dominuje stanowisko, 
zgodnie z którym okoliczność ta nie ma wymiaru mająt-
kowego8. 

1. Nadmierne utrudnienia 
O nadmiernych utrudnieniach w  rozumieniu 
art. 3571 KC można mówić wówczas, gdy strona umowy 

6  Można się przy tym spodziewać, że wielu powodów w sprawach z po-
wództwa wytoczonego na podstawie omawianego przepisu będzie pró-
bowało powiązać swoje ewentualne uszczerbki z pandemią COVID-19, 
nawet w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście nie będą one jej skutka-
mi. W praktyce przesłanka związku przyczynowego może więc powo-
dować spory.
7  Szerzej na temat tych przesłanek zob. np. A. Brzozowski [w:] System 
Prawa Prywatnego. T.  6. Prawo zobowiązań  – część ogólna, pod red. 
A. Olejniczaka, Warszawa 2018, s. 1318 i n.
8  A.  Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków na  wykonanie zobowią-
zań – cz. I, MoP Nr 11/2005, s. 545; R. Strugała, Ingerencja sądu w sto-
sunek zobowiązaniowy na  podstawie art.  3571  KC, PiP  Nr  8/2010, 
s. 54; P. Machnikowski [w:] op. cit., s. 713; odmiennie jednak A. Brzo-
zowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic 
stantibus, Warszawa 2014, s. 172.  
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w wartości wydatków ponoszonych na spełnienie własne-
go świadczenia (odpowiadać wartości zwiększonych wy-
datków) czy różnicę w wartości świadczenia otrzymane-
go od drugiej strony umowy (spadek wartości przedmiotu 
świadczenia czy spadek wartości świadczenia jako takie-
go, np. rozumiany jako spadek wartości rynkowej usług 
określonego rodzaju wyrażający się w spadku wynagro-
dzeń płaconych obecnie za te usługi). Według charakte-
ryzowanego tu podejścia, poza zakresem pojęcia rażącej 
straty pozostają natomiast ewentualne uszczerbki doty-
kające spodziewanych zysków, jakie strona żądająca in-
gerencji sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie 
art. 3571 KC spodziewała się odnieść w przyszłości z uwa-
gi na określony użytek ze świadczenia uzyskanego w wy-
konaniu umowy. Utrata takich zysków nie powinna być 
zatem rozpatrywana jako składnik „rażącej straty” 
w rozumieniu art. 3571 KC i nie stanowi sama w sobie 
podstawy do zastosowania tego przepisu14. 
Przy takim ujęciu rażącą stratą umożliwiającą rozwiązanie 
umowy sprzedaży nieruchomości czy obniżenie ceny jej 
nabycia nie mogłaby być np. okoliczność, że na skutek nie-
przewidzianej przez strony zmiany stosunków, tj. spowo-
dowanego uruchomieniem rządowego programu wynaj-
mu mieszkań, spadku rynkowych stawek czynszu najmu, 
nabywca nieruchomości odnosi z eksploatacji przedmio-
tu świadczenia (jego wynajmu) zyski znacznie mniejsze 
od tych, jakie zakładał w chwili zawierania umowy. Po-
dobnie, samodzielną przyczyną ingerencji sądu w stosu-
nek prawny na  podstawie art.  3571 KC nie mógłby być 
np.  fakt, że nabywca nieruchomości nie osiąga zakłada-
nych zysków, gdyż zakupiwszy lokal w celu krótkotrwa-
łego wynajmowania go turystom (np. w ramach platfor-
my Airbnb) przez bardzo długi okres w ogóle nie może 
go wynajmować z powodu ograniczeń prawnych w poru-
szaniu się, a następnie będzie trwale odnosił z wynajmu 
symboliczne wręcz dochody z uwagi na długookresowy 
spadek zainteresowania ze strony potencjalnych turystów 
obawiających się ryzyka choroby. W obydwu wymienio-
nych przykładach sytuacja zmieni się jednak diametralnie, 
jeżeli występujące w nich zmiany okoliczności przełożą się 
na zmianę wartości rynkowej nieruchomości. Spadek ich 
wartości, w myśl zreferowanego wyżej poglądu, oznacza 
bowiem stratę nabywcy. Jeśli spadek ten będzie znaczny, 
możliwe stanie się uznanie, że doszło do straty rażącej, 
której wystąpienie pozwala na zastosowanie art. 3571 KC 
(np. obniżenie nieuiszczonej jeszcze15 ceny nabycia nie-
ruchomości). 
Poważny spadek zysków czerpanych z  najmu w  dłuż-
szej perspektywie z  pewnością doprowadza do spadku 
cen nieruchomości. Jest to jednak proces długotrwały. 
W analizowanych przykładach uznanie, że utrata korzyści 
oczekiwanych przez stronę umowy nie stanowi samoist-

14  Zob. R. Strugała, op. cit., s. 51; tak też A. Brzozowski, Wpływ zmia-
ny…, op. cit., s. 172 i n.; por. wyrok SA w Krakowie z 25.5.2016 r., I ACa 
179/16, Legalis. 
15  Zgodnie z trafnie dominującym w literaturze i orzecznictwie poglą-
dem, nie można wytoczyć powództwa z  art.  3571 po wygaśnięciu zo-
bowiązania na  skutek jego wykonania, zgodnie z  pierwotną treścią. 
Zob. np. wyroki SN: z 9.4.2003 r., I CKN 255/01, Legalis; z 6.12.2006 r., 
zob. przyp. 4; z 21.4.2005 r., III CK 645/04, PUG Nr 2/2006, s. 30. 

interpretacyjnej judykaturze. Jednak ze swobody tej sąd 
nie powinien korzystać w sposób nieograniczony. Funk-
cja art. 3571 KC pozwala określić kierunek jego wykład-
ni i sformułować pewne wskazówki pomocne przy jego 
stosowaniu. 
Kryzys wywołany pandemią dotknie w  jakimś stopniu 
prawie każdej dziedziny życia gospodarczego i społecz-
nego. Wykonywanie większości umów zawartych na wa-
runkach określonych przed wybuchem pandemii będzie 
więc obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych uszczerb-
ków – w postaci wzrostu kosztów świadczenia (np. z uwa-
gi na konieczność poniesienia większych nakładów) czy 
spadku wartości świadczenia wzajemnego uzyskanego od 
drugiej strony. Użycie w art. 3571 KC określenia „rażąca 
strata” nie pozostawia wątpliwości, że dla zmiany czy roz-
wiązania umowy na podstawie tego przepisu konieczne 
jest, aby wspomniane uszczerbki miały znaczny rozmiar. 
Wątpliwości może już natomiast budzić to, w jak szero-
kim zakresie należy analizować wpływ zmiany okolicz-
ności na sytuację majątkową strony żądającej modyfika-
cji czy rozwiązania umowy na  podstawie art.  3571 KC. 
Nie jest w  szczególności jasne, czy rozmiar uszczerbku 
mającego stanowić „rażącą stratę” należy oceniać biorąc 
pod uwagę wyłącznie obecną sytuację (sytuację z chwi-
li orzekania w przedmiocie zmiany czy rozwiązania umo-
wy12), w szczególności wysokość wydatków poniesionych 
na spełnienie własnego świadczenia i korzyść wyznaczoną 
przez wartość świadczenia uzyskanego od drugiej strony 
umowy, czy uwzględniając dodatkowo ewentualne dalsze 
(nieokreślone w treści umowy) korzyści, których osiągnię-
cia strona umowy oczekuje w rezultacie wykonania umo-
wy (np. w związku z przyszłym wykorzystaniem z przed-
miotu świadczenia otrzymanego od drugiej strony).  
Zasygnalizowane wątpliwości znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w doktrynie i w dotychczasowej praktyce stoso-
wania art. 3571 KC. Odpowiedź na nie może być dwojaka, 
Pierwsze z możliwych podejść zakłada, że: „[o] rażącej 
stracie decyduje (…) całokształt skutków wykonania zo-
bowiązania dla majątku strony, przy uwzględnieniu celu 
zobowiązania i  tego, jakich korzyści z  jego wykonania 
strona mogła się spodziewać”13. Według drugiego, rażą-
ca strata w rozumieniu art. 3571 KC powinna być ustalana 
przez porównanie dwóch hipotetycznych sytuacji mająt-
kowych strony żądającej zmiany lub rozwiązania umowy: 
sytuacji, w jakiej strona ta znalazłaby się, gdyby wykona-
ła umowę obecnie (w warunkach występującej w chwili 
orzekania nadzwyczajnej zmiany stosunków) oraz sy-
tuacji, w jakiej byłaby, gdyby nie doszło do zmiany sto-
sunków. Tak pojmowana strata może obejmować różnicę 

12  W sytuacji, gdy między zasadniczą zmianą stosunków, wytoczeniem 
powództwa o ukształtowanie oraz wyrokowaniem w przedmiocie tego 
powództwa istnieją znaczne rozbieżności czasowe powstać może prob-
lem, jaki przedział czasowy powinien badać sąd, ustalając zasadność 
zmiany albo rozwiązania stosunku prawnego. Moim zdaniem, należy 
przyjąć, że modyfikacja albo zmiana stosunku prawnego na podstawie 
przepisu art. 3571 KC jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy groźba rażą-
cej straty lub nadmiernych trudności w wykonaniu zobowiązania istnie-
je w chwili zamknięcia rozprawy (zob. art. 316 § 1 KPC).     
13  P.  Machnikowski [w:]  op. cit., s.  714; wyrok SN z  19.11.2014  r., 
II CSK 191/14, Legalis.


