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Problematyka wpływu zmiany 
stosunków na wykonanie zobowiązań 

w świetle art. 357 (1) k.c.

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu wpływu zmiany okoliczności 
na zobowiązania kontraktowe stron w kontekście klauzuli rebus sic stantibus. W związ-
ku z coraz większą dynamiką stosunków gospodarczo-prawnych instytucja ta, zawarta 
w art. 357 (1) k.c., stanowi od lat źródło wielu kontrowersji i wątpliwości o charakterze in-
terpretacyjnym. Praca przedstawia przede wszystkim podstawowe problemy polskiej re-
gulacji – szczegółowej analizie poddane są przede wszystkim wątpliwości interpretacyjne 
dotyczące poszczególnych przesłanek stosowania art. 357 (1) k.c., a także środki dostępne 
dla stron w przypadku uruchomienia instytucji rebus sic stantibus. Artykuł stanowi tak-
że ostrożną próbę uchwycenia kierunku zmiany, w którym w przyszłości podążyć może 
polski ustawodawca odnośnie konstrukcji klauzuli rebus sic stantibus.

Słowa kluczowe: klauzula rebus sic stantibus, nadzwyczajna zmiana stosunków, 
art. 357 (1) k.c.
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1. Wstęp

We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się obrocie międzynarodowym, zobo-
wiązania umowne poddane są często poważnym i głębokim wstrząsom, wywołanym 
przemianami o społecznym i gospodarczym charakterze2. Wzmożone zainteresowanie 
problematyką klauzuli rebus sic stantibus w Polsce można zaobserwować w związku 
z wybuchającymi sporadycznie światowymi kryzysami finansowymi3. Na wstępie na-
leży zaznaczyć, że zagadnienie wpływu zmiany stosunków na zobowiązania należy 
dziś do grupy najbardziej kontrowersyjnych problemów prawa prywatnego4. Dzieje 
się tak, ponieważ związane jest ono z zakresem obowiązywania zasady pacta sunt ser-
vanda (ang. sanctity of contract), która chroni pewność obrotu gospodarczo-prawnego. 
W międzynarodowej praktyce kontraktowej (coraz częściej także w zagranicznych 
rozwiązaniach legislacyjnych) od lat zyskuje tymczasem uznanie tendencja, by porzucić 
rygorystyczny wydźwięk zasady pacta sunt servanda na rzecz bardziej liberalnej kon-
cepcji. Wynika to ze zrozumienia ryzyka, jakie niesie ze sobą bezwzględne stosowa-
nie tej zasady – zwłaszcza pod postacią uzyskania skutków niepożądanych społecznie 
i rażąco niesprawiedliwych. Sytuacja taka godziłaby w równowagę kontraktową stron 
i prowadziłaby do zachwiania zasadami słuszności. To właśnie pod pojęciem klauzuli 
rebus sic stantibus kryje się konstrukcja pozwalająca dostosowywać literalne brzmienie 
umowy do istotnej zmiany warunków i okoliczności w taki sposób, by prawnie chronić 
jej strony dotknięte negatywnymi skutkami zmiany stosunków społecznych i gospo-
darczych5. W doktrynie podejmowano już liczne próby teoretycznego uzasadnienia dla 
funkcjonowania klauzuli rebus sic stantibus jako pewnego wyłomu w zasadzie „świę-
tości i nienaruszalności” umów (pacta sunt servanda). Do koncepcji takich można 
zaliczyć między innymi teorię sprawiedliwości, teorię uczciwości i sumienności, teorię 
siły wyższej, teorię nieprzewidywalności, ekwiwalentności oraz wspólnej woli stron6.

W Polsce instytucję klauzuli rebus sic stantibus reguluje art. 357 (1) k.c.7, który w opinii 
znacznej części doktryny nie spełnia dostatecznie swojej roli, odstając przy tym od usta-
wodawstwa zagranicznego i międzynarodowego, jak również od osiągnięć współczesnej 
praktyki kontraktowej w tym zakresie. Przede wszystkim, brzmienie polskiej tzw. dużej 
klauzuli rebus sic stantibus zostało sformułowane w sposób na tyle ogólny i nieprecy-
zyjny, że wywołuje ono szereg wątpliwości interpretacyjnych, w tym spory doktrynalne 
na tle jej poszczególnych przesłanek. Ponadto, wskazuje się na nadmierny rygoryzm 
i formalizm polskiej regulacji – zwłaszcza w kontekście zauważalnego światowego trendu 

2 J. Rajski, Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic stantibus 
we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3, s. 4.

3  E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus – współczesne zastosowania, Gdańskie Studia Prawnicze 2010,  
t. XXIV, s. 177.

4  A. Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań – cz. I, MoP 2005, nr 11, s. 539.
5 A. Szumański, Ochrona prawna strony umowy dotkniętej skutkami zmiany okoliczności (Analiza praw-
noporównawcza), PiP 1994, nr 7‒8, s. 59.

6 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus, Warsza-
wa 2014, s. 9‒17.

7  Ustawa z 23.04.1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
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do zastępowania klasycznej koncepcji niewzruszalnej umowy „statycznej” przez nową 
konstrukcję umowy żywej i „ewoluującej”. Stąd też coraz częściej pojawiają się liczne 
postulaty dotyczące kierunków nowelizacji i zmian konstrukcji klauzuli rebus sic stan-
tibus. Chociaż nie stanowią one przedmiotu niniejszego opracowania, można tu tytu-
łem przykładu wymienić nie tylko modelowe Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów 
(ang. Principles of European Contract Law)8, ale również propozycje Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Cywilnego, czy poszczególne projekty przedstawicieli doktryny, jak choćby 
autorski projekt A. Brzozowskiego. Celem poniższego artykułu jest analiza i omówienie 
głównych problemów i niejasności znanych polskiej regulacji, a także próba odpowiedzi 
na pytanie, czy ich skala prowadzi do wniosku o konieczności nowelizacji art. 357 (1) k.c. 

2. Wątpliwości dotyczące zakresu stosowania klauzuli rebus sic stantibus

Klasyczna kontrowersja dotyczy stosunku klauzuli rebus sic stantibus do zasady 
pacta sunt servanda, wynikającego z niejasnej redakcji i umiejscowienia artykułu 
art. 357 (1) k.c. w systemie prawa prywatnego. Zdaniem większości jurystów, artykuł 
ten stanowi klasyczny wyjątek od zasady, że „umów należy dotrzymywać”9. Wska-
zuje się przede wszystkim, że tylko zmiana stosunków o szczególnym charakterze 
może naruszać integralność zasady niewzruszalności umów10. Uznaje się tradycyjnie, 
że art. 357 (1) k.c. wymaga restrykcyjnej wykładni w związku z zasadą, że wyjątków 
nie można formułować w sposób rozszerzający11 (exceptiones non sunt extendendae). 
Część doktryny sprzeciwia się jednak takiemu rozumowaniu. Przykładowo, A. Szu-
mański stawia tezę, że klauzula rebus sic stantibus zyskała status donioślejszy aniżeli 
tylko wyjątku od zasad niewzruszalności umów. Jego zdaniem, ma ona podobną moc 
prawną jak autonomia woli stron [353 (1) k.c.], zasada realnego wykonywania zobo-
wiązań (art. 354 k.c.), czy właśnie rzeczona pacta sunt servanda12. Na popularności 
zyskuje też pogląd o wzajemnie uzupełniającym charakterze obu zasad. Pozwala 
to bowiem na odzwierciedlenie rzeczywistej woli stron, datowanej na chwilę zawiera-
nia umowy o określonej treści13. Tak rozumiana klauzula rebus sic stantibus miałaby 
stanowić nie tyle wyjątek od zasad trwałości i pewności obrotu prawnego, ale wręcz 
ich faktyczne umocnienie. 

Do kolejnych podstawowych kwestii spornych należy źródło zastosowania klau-
zuli rebus sic stantibus14. Znacząca część doktryny uznaje, że powinna je stanowić 

8  O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Part I and II prepared by The Commission 
of European Contract Law.

9  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy, Warszawa 1998, s. 8; A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 540.
10  Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym kodeksie cywilnym, NP nr 10‒12/1990 s. 46.
11  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 540.
12 A. Szumański, Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studium prawnopo-
równawcze, Kraków 1994, s. 232.

13  A. Brzozowski [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1997, s. 747; J. Rajski, 
Z problematyki…, s. 5.

14  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 126‒140.
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wyłącznie umowa15, co z kolei wymaga analizy możliwych rodzajów świadczeń (jed-
norazowych, okresowych, ciągłych)16. W doktrynie istnieją również rozbieżności 
co do tego, czy klauzula rebus sic stantibus może znaleźć zastosowanie do rodza-
jów umów, w których kontraktujące strony biorą na siebie ryzyko o szczególnym 
charakterze, jak ma to miejsce w przypadku umów ubezpieczenia albo umów opcji 
walutowych17. Kontrowersje wywołuje także kwestia, czy klauzula może znaleźć za-
stosowanie do zobowiązań o charakterze pozaumownym (per analogiam), takich jak 
np. zobowiązana ustawowe18. Przeciwko tej tezie padają argumenty, że wykładnia 
systemowa nie powinna być brana pod uwagę, jeżeli pozostałe dyrektywy interpre-
tacyjne wskazują co innego19.

3. Wątpliwości dotyczące poszczególnych przesłanek art. 357 (1) k.c.

W świetle art. 357 (1) k.c., do przesłanek klauzuli rebus sic stantibus należą:20

1) wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków;

2) wystąpienie nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia albo groźba do-
znania przez stronę rażącej straty będących skutkiem wystąpienia nadzwyczajnej 
zmiany stosunków;

3) warunek, że strony nie przewidywały możliwości wystąpienia powyższych zmian 
stosunków przy zawarciu umowy.

W doktrynie wskazuje się zgodnie, że zarówno istota jak i przesłanki klauzuli rebus 
sic stantibus określone zostały przez ustawodawcę na tyle ogólnie, że nieustannie wy-
wołują liczne wątpliwości interpretacyjne – co niewątpliwie działa na niekorzyść idei 
pewności obrotu gospodarczo-prawnego21.

„Nadzwyczajna zmiana stosunków”

Do jednej z najbardziej kontrowersyjnych przesłanek klauzuli rebus sic stantibus na-
leży „nadzwyczajna zmiana stosunków”, której dotyczą cztery podstawowe proble-
my interpretacyjne.

Pierwszy z problemów dotyczy tego, czy można pod pojęciem nadzwyczajnej 
zmiany stosunków rozumieć zjawiska o charakterze wyłącznie powszechnym i trwa-
łym22 (restrykcyjna, wąska wykładnia), czy także indywidualnym i jednostkowym 

15  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC, LexPolonica/el. 2014, uwagi do art. 357 (1), Nb 4.
16  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 127.
17  Ibidem, s. 128‒129.
18  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 6.
19  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 588.
20  J. Rajski, Z problematyki…, s. 5.
21  R. Strugała, Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie art. 3571 KC, PiP 2010, nr 8, s. 47.
22  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.
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np. w przypadku choroby strony czy pożaru domu (liberalna, szeroka wykładnia)23. 
W tej kwestii istnieją zasadniczo trzy poglądy24. W doktrynie do przeważających należy 
pierwszy pogląd25, zgodnie z którym nadzwyczajna zmiana nie może dotyczyć osobi-
stej sfery strony (wtedy mogłaby ewentualnie zachodzić niemożliwość świadczenia), 
a jedynie okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron26. A. Malarewicz pod-
nosi, że nadzwyczajne okoliczności powinny zachodzić na większym obszarze kraju 
i dotykać szerszego kręgu osób27. Zdaniem z kolei A. Olejniczaka przez pojęcie to na-
leży rozumieć zmiany w zakresie stosunków społecznych i warunków gospodarczych 
o powszechnym charakterze, które dotykają większej grupy podmiotów i pozostają 
niezależne od stron28.

Część autorów przejawia bardziej liberalne podejście w tym zakresie29 (A. Brzo-
zowski30, Z. Gawlik31, R. Strugała32). A. Brzozowski wskazuje, że wymóg trwałości 
i powszechności sprawia, że w praktyce klauzula rebus sic stantibus nie znajdowała-
by zastosowania – tymczasem jej szeroka interpretacja powinna dążyć do objęcia nią 
„wszelkich istotnych zmian o znacznym natężeniu”33. Trzecie stanowisko, dopuszcza-
jące możliwość ostrożnego stosowania klauzuli rebus sic stantibus w sytuacjach zmian 
o charakterze indywidualnym, zajmuje W. Robaczyński34. Na uzasadnienie podaje on 
przykłady przepisów szczególnych (umowa o dzieło art. 632 § 2 k.c. oraz umowa renty 
art. 907 § 2 k.c.) dozwalających modyfikować zobowiązania przez wzgląd na okolicz-
ności dotyczące stron35.

Kolejny problem dotyczy chwili zaistnienia owej zmiany stosunków36. Część ko-
mentatorów uznaje wyłącznie możliwość powstania tej zmiany w chwili po zawarciu 
umowy37 (L. Jaworski38, P. Machnikowski39, R. Strugała40). Obowiązek zaistnienia zmian 
23  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków jako przesłanka zastosowania art. 357 (1) KC – próba 
definicji, Studia Prawnicze 2009, Zeszyt 4 (182) s. 80.

24  Ibidem.
25  T. Wiśniewski [w:] G. Bieniak, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, 
Warszawa 2006, s. 39; A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 542; Z. Radwański, Zobowiązania – część 
ogólna, Warszawa 1997, s. 243.

26  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 8.
27  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 542.
28  A. Olejniczak [w:] A. Kidyba, Kodeks cywilny, uwagi do art. 357 (1) k.c., Nb 4.
29  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, s. 80.
30  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 154.
31  Z. Gawlik, Nadzwyczajna zmiana stosunków jako przesłanka modyfikacji lub rozwiązania umowy, 
MoP 1995, Nr 3, s. 68.

32  R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 49.
33  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 154.
34  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, s. 80.
35  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 92‒93.
36  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, s. 80; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 147‒163.
37  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, s. 80.
38  L. Jaworski, Klauzula rebus sic stantibus, Prawo Spółek 1998, nr 9, s. 34.
39  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny…, Nb 7.
40  R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 50.
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po powstaniu węzła obligacyjnego związany jest, ich zdaniem, z przesłanką nieprzewi-
dzenia ich przez strony41. Przeciwnicy tej tezy wskazują, że mogłoby to także dotyczyć 
zmian powstałych przed zawarciem umowy, o ile skutki ich byłyby odczuwalne dopiero 
w trakcie trwania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Zdaniem A. Brzo-
zowskiego rozwiązanie takie nie uchybia idei klauzuli rebus sic stantibus. W. Robaczyń-
ski uważa za warunek dla takiej interpretacji, że strony nie wiedziały o zmianie mimo 
zachowania należytej staranności42.

Trzecią sporną sprawą pozostaje „istota” samych okoliczności, których zaistnienie 
konstytuuje zmianę stosunków o charakterze nadzwyczajnym. Po pierwsze, pojawia 
się wątpliwość, czy zmianę taką stanowić mogą także, coraz częściej akcentowane, 
poważne przemiany gospodarcze43. Do takich zaliczyć można załamanie eksportu, 
zmianę koniunktury, kryzys gospodarczy, załamanie rynku pracy itp. Za dopuszczal-
nością takiej opcji opowiada się A. Brzozowski44, podkreślając przy tym adaptacyjną 
funkcję klauzuli. Warto zwrócić szczególną uwagę na uchwałę SN z 31.05.1994 r.45 
(zmiany w sferze ekonomicznej rozpoczęte na przełomie 1989 r. i 1990 r. mogą pod-
padać pod rozumienie klauzuli rebus sic stantibus), wyrok SN z 02.12.1998 r.46, a także 
wyrok SN z 22.04.2005 r.47, w których sąd uznał, że zjawiska gospodarcze w postaci 
zmiany ustroju gospodarczego stanowią nadzwyczajną zmianę stosunków. Stano-
wisko przeciwne prezentuje A. Malarewicz, która chociaż nie wyklucza możliwo-
ści objęcia pojęciem nadzwyczajnej zmiany przemian o charakterze gospodarczym, 
to maksymalnie ją ogranicza48, powołując się przy tym na szereg (wciąż aktualnych 
jej zdaniem) orzeczeń sądowych, wydanych w oparciu o nieobowiązujący już przepis 
art. 269 Kodeksu Zobowiązań49.

Kolejna kontrowersyjna kwestia dotyczy tego, czy za nadzwyczajną zmianę sto-
sunków można uznać niespodziewaną, znaczącą zmianę stanu prawnego – jako przy-
czynę zewnętrzną i niezależną od woli stron50. Mogłoby to dotyczyć zmiany prawa 
podatkowego czy celnego, ograniczeń dotyczących obrotu gospodarczego z zagranicą 
(embargo, kwoty eksportowe itp.)51. Za stanowczym ograniczeniem takiej możliwości 
opowiedziała się A. Malarewicz52, która uważa że mogłoby to w zasadzie dotyczyć wy-
łącznie zobowiązań o długim okresie wykonania, ponieważ prace legislacyjne trwają 
wystarczająco długo, by strony mogły się o nich uprzednio dowiedzieć. Przeciwne 
41  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 158.
42  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 111.
43  E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 181; M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, 
s. 81.

44 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 155‒157.
45  Uchwała SN z 31.05.1994 r. (III CZP 74/94, OSN 1994, Nr 12, poz. 237).
46  Wyrok SN z 02.12.1998 r. (I CKN 972/97), Legalis.
47  Wyrok SN z 22.04.2005 r. (III CK 594/04, OSP 2006, nr. poz. 143).
48  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 542‒544.
49  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 155‒156.
50  Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 40.
51  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 40.
52  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 544.
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natomiast stanowisko zostało zajęte przez polską judykaturę (można tu chociażby przy-
wołać wyroki SN z 16.05.2007 r.53, z 20.07.2007 r.54, 17.01.2008 r.55), a także większość 
przedstawicieli doktryny56.

Klasyczna kontrowersja dotyka też problemu uznania za „nadzwyczajną zmianę” 
wahań w sile nabywczej pieniądza57. Za ewentualnością taką opowiada się M. Bieniak, 
a przeciwny jej wyraz daje L. Jaworski58. W znacznej mierze przeciwko takiemu rozwią-
zaniu opowiada natomiast się orzecznictwo – chociażby w wyroku SN z 25.02.2004 r.59

Zasadnicza rozbieżność istnieje także w kwestii „istoty” kryterium „nadzwyczajnych 
zmian stosunków”60. Niektórzy autorzy przyjmują za takie jedynie zdarzenia niebywa-
łe, niepospolite, czy niezwykłe61 albo mające zarówno wyjątkowy, jak i nadzwyczajny 
charakter62. Zdaniem M. Bieniaka, rozbudowana interpretacja językowa tego pojęcia 
skłania do wniosku, że chodzi o zmiany niezwykłe i specjalnie, które nie muszą być 
niecodzienne, ale niekoniecznie istotne63. Jednocześnie wydaje się, że zdarzenia takie 
nie muszą mieć charakteru katastroficznego64 – za sytuacje takie można uważać klęski 
żywiołowe, strajki, operacje militarne, ataki terrorystyczne, czy epidemie65. Podobny 
wniosek wynika z orzecznictwa sądów – zgodnie z wyrokiem SN z 18.05.2006 r.66, 
klauzula rebus sic stantibus stanowi instytucję o charakterze wyjątkowym. Tymczasem 
Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z 25.10.2011 r.67 uznał, że dotyczy ona sytuacji 
„wyjątkowych, niebywałych normalnie niespotykanych”.

Z kolei należący do mniejszości przeciwnicy tak surowej interpretacji przesłan-
ki nadzwyczajnej zmiany wskazują na potrzebę oparcia się o elastyczne i liberalne 
w skutkach pojęcie przekroczenia granic zwykłego ryzyka kontraktowego68. Zdaniem 
A. Brzozowskiego pojęcie nadzwyczajnej zmiany wyklucza wprawdzie zwykle ryzyko 
kontraktowe, ale eliminuje jednocześnie przypadki „zwyczajnych, a jednocześnie głę-
bokich przemian, kryzysów i wstrząsów”69. R. Strugała wskazuje przy tym na potrzebę 
oderwania oceny przesłanek klauzuli rebus sic stantibus od zasady exceptiones non sunt 

53  Wyrok SN z 16.05.2007 r. (III CSK 452/06, OSP 2009, Nr 2, poz. 19).
54  Wyrok SN z 20.07.2007 r (I CK 3/07, OSNC-ZD 2008, Nr 3, poz. 65).
55  Wyrok SN z 17.01.2008 r. (III CSK 202/07, niepubl.)
56  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 159.
57  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana…, s. 81.
58  L. Jaworski, Klauzula rebus…, s. 36.
59  Wyrok SN z 25.02.2004 r. (II CK 493/02), niepubl.
60  Ibidem, s. 81.
61  Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 40; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny…, s. 544‒546.
62  E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 177.
63  M. Bieniak, Nadzwyczajna zmiana stosunków…, s. 74.
64  T. Wiśniewski [w:] G. Bieniak, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1. 
Warszawa 2006, s. 38.

65  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 9.
66  Wyrok SN z 18.05.2006 r. (IV CSK 8/05), Legalis.
67  Wyrok SN z 25.10.2011 r. (VII GC 127/11), niepubl.
68  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 147‒163.
69  Ibidem, s. 151.
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extendendae i związanej z nią wykładni zawężającej (powodowanej specyficzną relacją 
klauzuli rebus sic stantibus do zasady pacta sunt servanda)70.

Na marginesie warto zauważyć częsty postulat, by pojęcie „nadzwyczajnej zmiany 
stosunków” zastąpić sformułowaniem „istotna zmiana okoliczności”, celem objęcia 
przez klauzulę rebus sic stantibus jak najszerszej gamy przypadków przekroczenia zwy-
kłego ryzyka kontraktowego71. Koncepcja ta znalazła zarówno wielu zwolenników jak 
i przeciwników w doktrynie72.

„Nieprzewidywalność”

Kolejne liczne kontrowersje powstają na gruncie wymogu „nieprzewidywalności”73. 
Służy on, wraz z przesłanką nadzwyczajnej zmiany stosunków, na odróżnienie zwy-
kłego ryzyka kontraktowego od ryzyka o charakterze nadzwyczajnym74. W doktrynie 
przeważa pogląd, że nieprzewidywalność dotyczy wpływu zmiany okoliczności na zo-
bowiązanie, a nie samego przewidzenia tych okoliczności75. Podobnie uznaje w swoim 
orzecznictwie Sąd Najwyższy76. O ile więc strony stosunku umownego mogły przewi-
dywać inflację, to jej skala mogła być już dla nich nieprzewidywalna (np. skok z 3% 
do 40% w skali roku). To samo dotyczy zmiany ustawy, której wpływ na sytuację stron 
mógł być trudny do przewidzenia77. Zdaniem A. Szumańskiego wynika to z wykładni 
językowej art. 357 (1) k.c. („czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy”) 
i przemawia za szerokim ujęciem kryterium nieprzewidywalności78. 

Liczne wątpliwości powstają w kwestii charakteru nieprzewidywalności – czy 
ma on być, na mocy art. 357 (1) k.c., obiektywny (wzorem art. 269 KZ: „czego strony 
nie mogły przewidzieć”), czy może subiektywny. Za tym pierwszym rozwiązaniem 
opowiadają się A. Malarewicz79 oraz W. Robaczyński80, za drugim natomiast T. Wi-
śniewski81 i Z. Gawlik82.

70  R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 47‒48.
71  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 236‒237.
72  A. Szumański wysunął szereg kontrargumentów o charakterze funkcjonalnym i dogmatycznym, 
opowiadając się przeciwko podniesionej propozycji. Po pierwsze, jego zdaniem, mogłaby ona prowa-
dzić do lekkomyślnego zawierania umów i zachwiania pewności obrotu. Po drugie, rozmyłby się zakres 
i stosunek art. 357 (1) k.c. do art. 358 (sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych). Ponadto, Autor 
wskazuje na perspektywę racjonalnego ustawodawcy, który specjalnie posłużył się pojęciem nadzwy-
czajnej zmiany celem dokonania rozróżnienia między obiema instytucjami. Poruszone: A. Szumański, 
Renegocjacja…, s. 235- 236.

73  E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 184; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 163‒170.
74  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 166.
75  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 545; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 164.
76  Wyrok SN z 09.12.2005 r. III CK 305/05, Legalis.
77  Wyrok SN z 14.09.2005 r. III CK 43/05.
78 A. Szumański, Renegocjacja…, s. 236.
79  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 545.
80  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 135.
81  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 12.
82  Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus…, s. 41.
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Istnieje także koncepcja zobiektywizowania tego kryterium przez przyjęcie miernika 
przewidywalności, właściwego jednak dla danych stron i stosunku prawnego83 – zgod-
nie z nią nieprzewidywalne byłoby to, czego obiektywnie rzecz biorąc nie mogły prze-
widzieć strony84 (przy uwzględnieniu dostępnej im wiedzy oraz zachowaniu zgodnym 
z zasadami dobrej wiary i regułami uczciwego postępowania, a także do zachowaniu 
należytej staranności85). Tytułem przykładu, Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku 
gdy zmiana dotyczy tekstu prawnego, powinno się badać element subiektywny (zdol-
ność kontrahenta do przewidzenia gospodarczych następstw zmiany stanu prawne-
go)86. Oceniając wzorzec wymaganej od stron staranności przy przewidywaniu wpły-
wu zmian na ich zobowiązania, warto przytoczyć inne orzeczenie Sądu Najwyższego 
z 06.06.2005 r.87, w którym sąd ocenił, że strony mogły z łatwością powziąć wiadomość 
o nowelizacji, w związku z powszechnym dostępem do mediów.

„Nadmierna trudność” i „rażąca strata”

Szereg poważnych wątpliwości wywołują też pojęcia „nadmiernych trudności” oraz „ra-
żącej straty”88, wymagają one bowiem zastanowienia się nad pojęciem „straty”, a także 
odpowiedzi na pytanie, jak rozumieć pojęcie „rażącej straty”. Również w zagranicznych 
systemach prawnych znajdują się odwołania do kryteriów obiektywnych, takich jak 
strata powodująca ruinę dłużnika, strata nadmierna, strata niesłuszna bądź niespra-
wiedliwa89. Z pewnością zarówno nadmierne trudności, jak i rażąca strata, odnoszą się 
wyłącznie do świadczeń możliwych do spełnienia (w przeciwnym razie, zachodziłaby 
następcza niemożliwość świadczenia90). 

Kontrowersyjność pojęcia nadmiernych trudności wynika stąd, że nie wiadomo czy 
ma ona charakter wyłącznie osobisty (spełnienie świadczenia groziłoby dłużnikowi 
niebezpieczeństwem91), czy także majątkowy (np. wyższe nakłady finansowe, znacząco 
odbiegające od zakładanych przy zawieraniu umowy92). Tę drugą możliwość odrzucają 
A. Malarewicz93 oraz T. Wiśniewski94, którzy uznają, że charakter majątkowy można 
przypisać jedynie kryterium rażącej straty. Z kolei przez pojęcie rażącej straty moż-
na rozumieć znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej na wskutek zmniejszenia 

83  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 166.
84  Ibidem, s. 167.
85  J. Rajski, Z problematyki…, s. 6.
86  Uchwała 7 sędziów 29.12.1994 r. (III CZP 120/94), OSNC 1995, nr 4, poz. 55.
87  Orzeczenie SN z 06.06.2005 r. (III CK 674/04), Rzeczpospolita 2006, Nr 289, s. F4.
88 R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 51; A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 544‒545; A. Brzozowski, 
Wpływ zmiany…, s. 170‒180.

89  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 171.
90  Wyrok SN z 05.10.2006 r. (V CSK 105/05), Lex nr 395072.
91  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 172.
92  Ibidem.
93  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 545.
94  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 10‒11.
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aktywów lub zwiększenia pasywów95, które prowadzi do zachwiania równowagi kon-
traktowej i podważenia sensu istnienia stosunku umownego między stronami96 – wiąże 
się to z oceną zakresu zwykłego i nadzwyczajnego ryzyka kontraktowego dla danego 
typu stosunku prawnego97. 

Kontrowersje dotyczą także kwestii istoty związku przyczynowego pomiędzy zmia-
ną stosunków a jej skutkami. Instytucja klauzuli rebus sic stantibus stanowi wszakże, 
że naruszenie kontraktowego ekwilibrium (zniweczenia pierwotnych kalkulacji98, 
zachwiania równowagi świadczenia99) zachodzi w wyniku nadzwyczajnej zmiany 
okoliczności100. Nota bene, zdaniem niektórych jurystów, traktowanie związku przy-
czynowego jako osobnej przesłanki mija się z celem w obliczu jej oczywistości101. Zda-
niem większości komentatorów wystarczające jest, by zmiana stosunków stanowiła 
warunek niezbędny (conditio sine qua non102) nadmiernych trudności lub rażącej 
straty103 – na stanowisku takim stoi również judykatura104. Zdaniem zaś mniejszości 
przedstawicieli doktryny105, pomiędzy zmianą okoliczności a nadmiernymi trud-
nościami czy rażącą stratą, powinien zachodzić adekwatny związek przyczynowy, 
wzorem art. 361 § 1 k.c. (skutek traktowany jest tu jako normalna i typowa konse-
kwencja przyczyny). Istnieje również trzeci, oryginalny pogląd106, zgodnie z którym 
spod koncepcji warunku sine qua non należy wyłączyć sytuacje bardzo pośrednich 
związków (np. długiego szeregu związków – kiedy wyjątkowe zdarzenie wpływa 
na cenę surowca, który to surowiec wpływa na cenę produkcji jeszcze innego surowca, 
a w konsekwencji rosną ceny danego produktu)107.

4. Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy w ramach klauzuli  
rebus sic stantibus

W przypadku kumulatywnego spełnienia wyżej omówionych przesłanek uzasadniają-
cych zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus, sąd może, po rozważeniu interesów stron 

95  Tak R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 51‒52.
96  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 173.
97  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 122‒123.
98  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 175.
99  J. Rajski, K. Kocor, K. Zaradkiewicz, Prawo o Kontraktach…, s. 190.
100  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 175.
101  Tak. A. Szumański, Renegocjacje…, s. 235; W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 117.
102  Powiązanie faktyczne o charakterze przyczynowo-skutkowym.
103  A. Malarewicz, Wpływ zmiany…, s. 545.
104  Wyrok SN z 07.12.2007 r., III CSK 172/07, Legalis.
105  T. Wiśniewski [w:] G. Bieniak, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, 
Warszawa 2006, s. 31.

106  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 177.
107  E. Szlachetka, P. Stykowski, Klauzule rebus sic stantibus a odpowiedzialność ex contractu, PiP 2012, 
nr 3, s. 985.
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i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, skorzystać z jednego z następujących 
sposobów ukształtowania zobowiązania:108

1) oznaczyć sposób wykonania zobowiązania;

2) zmienić wysokość świadczenia;

3) rozwiązać umowę (w tym wypadku sąd może w miarę potrzeby orzec o rozli-
czeniach stron).

Oznacza to, że zadaniem sądu jest dążenie do znalezienia swoistej wypadkowej in-
teresów stron celem przywrócenia równowagi kontraktowej w taki sposób, by chronić 
powoda w sposób jak najmniej dotkliwy dla strony pozwanej109. Co istotne, nie leży 
w kompetencji sądu wykreowanie nowego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stro-
nami110. Należy zauważyć, że również na tle ingerencji sądu w stosunek zobowiązanio-
wy, istnieje szereg kontrowersji i sporów w doktrynie.

Pierwsza z tych wątpliwości dotyczy użycia przez ustawodawcę formuły „sąd może”. 
Zgodnie z pierwszym poglądem, sąd ma w tym zakresie dowolność, a samo wyda-
nie orzeczenia o zastosowaniu instytucji klauzuli rebus sic stantibus powinno zostać 
ocenione przez pryzmat interesów stron i klauzuli zasad współżycia społecznego111. 
Przeciwnicy tej tezy uważają natomiast, że kryteria te nie służą sądowi powszechnemu 
do oceny celowości samej ingerencji w stosunek umowny, ale jedynie do najodpowied-
niejszego wyboru sposobu ingerencji (a zatem, czy dokonać modyfikacji umowy i jakiej 
formie, ewentualnie czy taką umowę rozwiązać)112.

Kontrowersje dotyczą także użycia przez kodeks cywilny klauzuli generalnej w postaci 
„zasad współżycia społecznego”, które stanowią kryterium właściwsze dla gospodarki 
komunistycznej, nakazowo-rozdzielczej, nie przystając do realiów nowoczesnego obrotu 
gospodarczego. Samo zastosowanie klauzuli generalnej należy uznać, moim zdaniem, 
za dobre rozwiązanie, gdyż pozwala ona na bardziej dyskrecjonalne podejście sędziego 
do delikatnej sprawy, łagodzi przy tym formalizm prawa. We współczesnym obrocie 
panuje jednak tendencja do zastępowania rzeczonego kryterium klauzulami dobrych 
obyczajów, usprawiedliwionych interesów stron, zwyczajów panujących w obrocie113, 
ewentualnie klauzulą słuszności, która obowiązywała już na gruncie art. 269 KZ114. 

Kolejna ważna kwestia sporna dotyczy ingerencji sądu w postaci odmiennego niż 
w umowie oznaczenia sposobu wykonywania zobowiązania. O czym była już mowa, 
głównym celem takiej ingerencji sądu w stosunek zobowiązaniowy jest przede wszystkim 
przywrócenie równowagi kontraktowej stron – zachodzi jednak niejasność odnośnie 
granicy tej ingerencji. Czy w przypadku, gdy pierwotny stosunek umowny zawarty został 

108  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 182.
109  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny…, Nb 13.
110  J. Rajski, Z problematyki…, s. 7; wyrok SN z 10.10.1997 r., III CKN 202/97, OSNC 1998, Nr 3, poz. 42.
111  T. Wiśniewski [w:] Komentarz do KC…, Nb 18.
112  R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 57; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 183.
113  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 181.
114  Ibidem, s. 182.
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w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, sąd mógłby ograniczyć swobodę 
umów i niejako „przy okazji” przywrócić zgodność z tymi zasadami, a dopiero ten mo-
delowy stan uznać za punkt wyjścia dla dalszych rozważań o rebus sic stantibus? Opinie 
doktryny są w tej sprawie podzielone – podczas gdy część autorów opowiada się za takim 
rozwiązaniem115, większość doktryny uznaje to za ograniczenie swobody kontraktowej 
stron, dla którego nie ma miejsca w ramach instytucji klauzuli rebus sic stantibus116. Moim 
zdaniem jest to stanowisko trafne – tym bardziej więc w przypadku, gdy pierwotnie po-
wstała nierównowaga kontraktowa, która nie urasta do rangi sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego, sąd powinien rzetelnie przybrać za punkt odniesienia dokładną 
sytuację, w jakiej strony postawiły się zgodnie ze swoją subiektywną wolą.

Kolejne rozbieżności w doktrynie dotyczą problemu skuteczności orzeczenia sądo-
wego w przypadku rozwiązania umowy, a ściślej – czy wywołuje ono skutki od daty 
uprawomocnienia (ex nunc), czy też z mocą wsteczną (ex tunc)117. Do zalet pierwszego 
rozwiązania należy wzmocnienie stabilności i pewności obrotu przez zminimalizo-
wanie niepewności co do stanu prawnego118. Zaletą drugiego z kolei rozwiązania jest 
to, że nie zachodzą problemy z oceną skutków wykonania zobowiązania w trakcie 
trwającego postępowania przed sądem119.

5. Potrzeba nowelizacji

Niejednolitość rozstrzygnięć sądowych, a także liczne rozbieżności i kontrowersje do-
tyczące każdej niemal przesłanki, skłaniają w mojej opinii do wniosku nad zasadnością 
przeprowadzenia nowelizacji art. 357 (1) k.c. Zawarte w nim unormowanie dotyczące 
klauzuli rebus sic stantibus odstaje przy tym od nowoczesnych rozwiązań innych syste-
mów prawnych, nie spełniając swojej roli, jaką jest ochrona pewności obrotu gospodar-
czo-prawnego. W związku z tym należy przyjrzeć się najnowszym trendom światowym 
w zakresie uregulowania instytucji rebus sic stantibus.

W pierwszej kolejności należy tutaj zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązanie 
zaproponowane w ramach Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (ang. Principles 
of European Contract Law)120, gdzie za odpowiednik klauzuli rebus sic stantibus słu-
ży artykuł 6:111 PECL121. Zawiera on szereg postępowych unormowań, szczególnie 

115  W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy…, s. 158.
116  R. Strugała, Ingerencja sądu…, s. 58; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 187.
117  J. Rajski, Z problematyki…, s. 7.
118  A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 188.
119  Ibidem.
120  O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Part I and II prepared by The Commission 
of European Contract Law.

121  Za: M.A. Zachariasiewicz, J. Bełdowski, Zasady europejskiego prawa umów, Kwartalnik Prawa Pry-
watnego 2004, Nr 3, s. 857‒859.

„Artykuł 6:111. Nadzwyczajna zmiana okoliczności.
1. Strona powinna wykonać swoje zobowiązania, nawet jeżeli ich wykonanie stało się bardziej uciążliwe 
czy to z powodu wzrostu kosztów świadczenia, czy też dlatego, że zmniejszyła się wartość świadczenia, 
które ma ona w zamian otrzymać.
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rekomendowanych polskiemu prawodawstwu. Po pierwsze, łączy on w sobie zasady 
pacta sunt servanda oraz klauzulę rebus sic stantibus – zabieg ten ma na celu ukazanie 
komplementarnej całości, jaką tworzą obie wartości w systemie prawa. Po drugie, wpro-
wadza on tzw. „podwójny mechanizm adaptacyjny”, który obliguje strony do podjęcia 
negocjacji pod rygorem odpowiedzialności typu culpa in contrahendo, a dopiero w dal-
szej kolejności przekazuje modyfikację bądź rozwiązanie umowy do kompetencji sądu. 
Po trzecie, art. 6:111 PECL wprowadza elastyczne i szerokie pojęcie „nadzwyczajnego 
charakteru okoliczności”, które w przeciwieństwie do znanego nam z art. 357 (1) k.c. 
kryterium „nadzwyczajnej zmiany stosunków” oznacza wszelkie przypadki przekro-
czenia zwykłego ryzyka kontraktowego dla kontraktów danego typu. Po czwarte, Za-
sady PECL wprowadzają klarowny model „obiektywnej nieprzewidywalności”, od któ-
rego uzależniona jest aktywacja klauzuli rebus sic stantibus.

Ponadto, warto dostrzec nieustający rozwój umownych klauzul adaptacyjnych 
w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Potrzeby praktyki kontraktowej do-
prowadziły do wykształcenia szeregu autonomicznych rozwiązań na gruncie prawa 
kupieckiego (lex mercatoria)122, takich jak klauzule siły wyższej123 (force majeure clause) 
oraz klauzule typu hardship (hardship clause)124. Pierwsza z nich pojawia się w przy-
padku niemożliwości wykonania zobowiązania w ich wyniku, natomiast zadaniem tej 
drugiej jest utrzymanie kontraktu w mocy, celem odzwierciedlenia jej istoty w nowych 
realiach125. Najbliższa sensu klauzuli rebus sic stantibus jest właśnie hardship clause, 
równoważy ona bowiem prawa i obowiązki kontrahentów, odpowiada także za ade-
kwatne rozłożenie ryzyka ekonomicznego na obie strony126. W przypadku wystąpie-
nia nieprzewidzianego zdarzenia znacząco zmieniającego równowagę kontraktową – 
na stronach ciąży obowiązek podjęcia renegocjacji umowy zgodnie z zasadami dobrej 

2. Jeżeli jednak wykonanie zobowiązania stanie się nadmiernie uciążliwe z powodu zmiany okoliczności, 
strony zobowiązane są rozpocząć negocjacje mające na celu zmianę umowy lub jej rozwiązanie, pod 
warunkiem że:

a) zmiana okoliczności nastąpiła po zawarciu umowy,
b) prawdopodobieństwo zmiany okoliczności nie mogło być, rozsądnie, brane pod uwagę w chwili za-
wierania umowy, a także

c) nie można było wymagać od strony, której dotyczy zmiana okoliczności, aby powinna była, zgodnie 
z umową, ponieść ryzyko takich zmian.

3. Jeżeli strony w odpowiednim czasie nie osiągną porozumienia, sąd może: a) rozwiązać umowę z chwilą 
i na zasadach, które ustali; albo b) zmienić umowę, rozkładając pomiędzy strony w sposób słuszny i spra-
wiedliwy straty i korzyści wynikające ze zmiany okoliczności. W obu przypadkach sąd może zasądzić 
odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez to, że druga strona odmawiała udziału w negocjacjach 
lub je zerwała w sposób sprzeczny z zasadami dobrej wiary i uczciwego obrotu”.

122  B. Goldman, Lex mercatoria, forum international No 3, Kluver–Deventer 1983, s. 3‒5.
123  J. Rajski, Klauzule siły wyższej w międzynarodowych kontraktach handlowych w sytuacji głębokich 
zaburzeń gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 5.

124  J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, 
Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 3.

125  G. Gorczyński, Force majeure i hardship [w:] Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Han-
dlowego, red. W. Popiołek, t. 9, Warszawa 2013, s. 651.

126  J. Rajski, Klauzule hardship…
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wiary (pod sankcją odszkodowawczą culpa in contrahendo). Instytucja ta znalazła swój 
odpowiednik w ujednoliconych Zasadach UNIDROIT127 (Zasady Międzynarodowych 
Kontraktów Handlowych UNIDROIT), w Regułach ICC (Reguły Międzynarodowej 
Izby Handlowej), jak i w Zasadach FIDIC (Zasady Międzynarodowej Federacji Inży-
nierów Konsultantów). 

6. Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że w obliczu gwałtownych i dynamicznych zmian go-
spodarczych na świecie, a także stale rosnących potrzeb praktyki kontraktowej, temat 
nowelizacji w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce powinien zostać podjęty 
na nowo. Regulacja art. 357 (1) k.c. wzbudza szereg wątpliwości, począwszy od relacji 
klauzuli rebus sic stantibus do zasady pacta sunt servanda oraz wymaganego dla re-
bus sic stantibus źródła powstałego zobowiązania, poprzez przesłanki „nadzwyczajnej 
zmiany stosunków”, „nieprzewidywalności”, „nadmiernych trudności” oraz „rażącej 
straty”, na rozlicznych kontrowersjach odnośnie ingerencji sądu w stosunek zobowią-
zaniowy kończąc. Przede wszystkim należy zauważyć wzmożoną potrzebę poszerzenia 
możliwości stosowania klauzuli rebus sic stantibus, a także idącą za tym postulowaną 
elastyczność i przewidywalność rozstrzygnięć sądowych w poszczególnych stanach 
faktycznych. Potrzeba ta znajduje potwierdzenie w powszechnej na świecie tendencji 
do zastępowania dogmatycznej koncepcji „niewzruszalnej umowy statycznej” wizją 
odmienną, a mianowicie kontraktu „elastycznej umowy ewoluującej”128, której wa-
runki dojrzewają wraz ze zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi, by najpeł-
niej oddać zgodny zamiar stron w zakresie celu gospodarczego i szeroko pojmowanej 
równowagi kontraktowej. Odpowiedzialny i konstruktywny liberalizm w odniesieniu 
do instytucji klauzuli rebus sic stantibus pozwala w mojej opinii skutecznie mitygować 
negatywne skutki istotnych zmian okoliczności, których strony nie brały pod uwagę 
w czasie zawierania umowy. 

*  *  *

The Issue of the Impact of the Change of Circumstances on Parties’ 
Contractual Obligations Under art. 357 (1) of the Polish Civil Code

The aim of this article is to present the issue of the influence of the substantial change of cir-
cumstances on the parties’ obligation to the contractual agreements. In Poland, this so-called 
“rebus sic stantibus clause” (governed by the article 357 (1) of the Polish Civil Code) which is 
believed to be not flexible enough to follow the needs of the dynamics of the global economic 

127  Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (the UNIDROIT Principles of In-
ternational Commercial Contracts) wydane po raz pierwszy w roku 1994 przez Międzynarodowy Instytut 
Unifikacji Prawa Prywatnego z siedzibą w Rzymie.

128  J. Rajski, Z problematyki…, s. 4 i 8.
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turnover and also importantly, the certainty of trade. Therefore it has become a source ambi-
guity which has led to various interpretation issues. 

The article’s aim is to thoroughly analyze the basic problems of Polish regulation. The de-
tailed analysis is subject primarily to interpretation doubts concerning individual conditions 
of application of art. 357 (1) PCC, as well as the particular legal tools available to the parties. 
The article is also a cautious attempt to capture the direction of change, which in the future 
may be followed by the Polish legislator regarding the new construction of the rebus sic stan-
tibus clause.

Key words: rebus sic stantibus, change of circumstances, art. 357 (1) of the Polish 
Civil Code


