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WNIOSEK 

o zmianę postanowień umowy 

W związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności spowodowaną wystąpieniem siły wyższej 

w postaci pandemii korona wirusa SARS-CoV-2 wnoszę o: 

- zmianę postanowień umowy […] poprzez obniżenie należnego czynszu/rozłożenie na raty 

zapłaty/odstąpienie od wykonania/prolongaty terminu płatności/zmianę terminu wykonania […] do 

dnia odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

UZASADNIENIE 

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 marca 2020 roku 

światową pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez korona wirusa SARS-CoV-2, 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłoszono stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania. Na podstawie 

rozporządzenia wprowadzono szereg ograniczeń przemieszczania się, w tym ruchu granicznego, 

lotniczego, kolejowego oraz ograniczeń funkcjonowania instytucji i zakładów pracy. 

Epidemia koronawirusa jest zatem zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia 

i niemożliwym do zapobieżenia, uznawanym za siłę wyższą. Konsekwencją wystąpienia siły wyższej 

jest wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

Dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie siły wyższej. Oznacza to, że w myśl przepisu 

art. 471 kodeksu cywilnego, dłużnik nie jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z uwagi na brak winy dłużnika. 

Nadzwyczajna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa, która jest czynnikiem 

niezależnym od stron, uniemożliwiła wykonanie umowy. […] Poczyniłem wszelkie starania w celu 

wykonania umowy, wykazałem się należytą starannością, jednak wywiązanie się z umowy jest 

niemożliwe. […]  

Wystąpienie siły wyższej skutkuje również nadzwyczajną zmianą stosunków określonych 

w umowie. Zgodnie z przepisem art. 357
1
 § 1 kodeksu cywilnego, sąd może oznaczyć sposób 

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub orzec o rozwiązaniu stron, jeśli z powodu 

nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. W warunkach sprawy powyższa klauzula 

uprawnia do domagania się ingerencji sądu w treść wiążącej nas umowy. Wystąpiły nadzwyczajne 

warunki, których nie mogliśmy wcześniej przewidzieć, a realizacja postanowień umowy w tej sytuacji 

grozi powstaniem rażącej straty i nadmiernymi trudnościami. 

Powyższe uzasadnia podjęcie rozmów polubownych w celu zmiany postanowień umowy. 

Wzywam do zawarcia porozumienia, które stanowi propozycję pozasądowego, ugodowego 

rozwiązania sporu. 
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