Szanowni Państwo,
działając w imieniu …..................... pragniemy zważyć co następuje.
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie epidemii,
wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji i zakładów pracy.
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przemieszczania się, jak również nakazano społeczeństwu pozostać w domach.
Powyższe spowodowało, iż działalność w postaci ….................... zaczęła generować straty, wobec
braku klientów. Podjęliśmy jednak decyzję o kontynuowaniu działalności ze względu na ważny
interes społeczny, podkreślany w wypowiedziach premiera.
Nasze obroty spadły o ok. …...? %
Na marginesie dodać należy, że z wielkim trudem zdołaliśmy przekonać pracowników, aby
mimo zagrożenia dla ich własnego zdrowia przychodzili do pracy.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmniejszenie/zawieszenie opłat naliczanych
z tytułu …..
W razie wystawienia faktur mogą one pozostać nieopłacone. Prosimy także o nie
egzekwowanie wobec nas żadnych sankcji umownych, ani opłat dodatkowych. Czyniąc zadość
naszym prośbom dadzą Państwo nam szansę przetrwać okres trwania utrudnień i utrzymać
prowadzenie działalności.
Proszę zauważyć, że zaistniałe okoliczności stanowią nadzwyczajną zmianę stosunków, a której
mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego. Rzeczona instytucja prawna wynika tym samym z
przepisu prawa powszechnie obowiązującego, którego nie można wyłączyć czy ograniczyć
żadne postanowienie umowne. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a w ślad za
tym przewołanych wyżej ograniczeń skutkuje tym, że spełnienie świadczeń pieniężnych wobec
Państwa będzie nie tylko połączone z nadmiernymi trudnościami, ale będzie groziło nam rażącą
stratą, wobec wspomnianego drastycznego spadku obrotów i w obliczu konieczności
wypłacania wynagrodzeń pracownikom oraz płacenia danin publicznych. Opisanych
okoliczności strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy. Tym samym dyspozycję
przywołanego art. 357¹ kodeksu cywilnego należy uznać za spełnioną w całości.

Ponadto zaistnienie okoliczności, jako nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i uniknięcia, stanowią siłę wyższą. W prawie cywilnym odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na zasadzie winy.
Wystąpienie siły wyższej jest okolicznością niezawinioną przez strony umowy, zatem w takiej
sytuacji są zwolnione z odpowiedzialnością za niewypełnienie swoich zobowiązań umownych.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość w powyższym zakresie.

