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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wydanego na podstawie art. 46 

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), 

w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. Zgodnie z par. 2 Rozporządzenia w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania 

wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym 

z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wprowadzono obowiązkową 

kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Osoby zdrowe, które 

pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji 

sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Okres ten 

może być stosowany wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ustanowiło równocześnie ograniczenie prowadzenia przez 

przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności między innymi:  

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) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 56.30). 



W okresie zagrożenia epidemicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 ustanowiono czasowe ograniczenie: 

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.  

Powyższe ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych 

przepisach rodzajów działalności.  

Z racji profilu działalności mojego przedsiębiorstwa, większość / wszyscy pracownicy 

wykonujący zadania w ramach bezpośredniej obsługi klienta, w celu zapobieżenia 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 zobligowani zostali do pracy zdalnej, zgodnie z treścią 

ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pozostali pracownicy 

(przedstawiciele handlowi / serwisanci) z uwagi na brak możliwości świadczenia pracy, 

pozostają jedynie w gotowości do pracy. 

Efektem wejścia w życie ww. ustawy i rozporządzenia jest drastyczne obniżenie 

wpływów z działalności reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorstwa, 

a okoliczności związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego mają 

charakter od nas niezależny i niemożliwy do przewidzenia w chwili zaciągania 

zobowiązania. Zaistniały obiektywne nadzwyczajne okoliczności wpływające 

negatywnie na możliwości realizowania zobowiązań. 

Nadmienić w tym miejscu należy, że Sąd Najwyższy (m.in. w wyroku z dnia 31 maja 2019 r., 

sygn. IV CSK 129/18) wskazuje siłę wyższą jako wyznaczającą granicę odpowiedzialności na 

zasadzie ryzyka. W orzecznictwie dominuje koncepcja obiektywna siły wyższej rozumianej 

jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do ruchu przedsiębiorstwa, o charakterze 

nadzwyczajnym, przejawiającym się w nieznacznym stopniu prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia oraz o charakterze przemożnym, polegającym na niemożności jego "opanowania" 

i zapobieżenia jego skutkom na istniejącym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki. 

Przejawem tak rozumianej vis maior mogą być katastrofy żywiołowe, zdarzenia wywołane 

przez człowieka, jak działania wojenne lub gwałtowne rozruchy, pandemie, a także akty 

władzy publicznej, którym należy się podporządkować pod groźbą sankcji. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2001 r., IV CKN 150/00 wskazał ponadto, iż siła 

wyższa – jeśli pominąć wypadki przyjęcia przez dłużnika ryzyka jej działania oraz wypadki 

odpowiedzialności absolutnej – stanowi granicę odpowiedzialności odszkodowawczej w ogóle. 

[…] Normując odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, zastrzegają one możliwość uwolnienia 

się od odpowiedzialności przez wykazanie, że szkoda powstała wskutek siły wyższej.  

Przedstawiony powyżej stan prawny na tle zaistniałego stanu faktycznego prowadzą do 

konkluzji, że epidemia na terenie kraju oraz skutki wejścia w życie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433) mają charakter siły wyższej. Ma ona 

bezpośredni wpływ na możliwość wywiązania się z umowy, wywołując szkodę, za którą nie 

ponosimy odpowiedzialności.  



W zaistniałych okolicznościach niemożności prowadzenia działalności gospodarczej 

w dotychczasowym zakresie, co przekłada się na brak możliwości wykonania zobowiązania 

wobec Państwa w znacznym zakresie, zwracam się z prośbą o obniżenie świadczenia / 

wysokości zobowiązania / w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 

o ……… % .  
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