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Konsekwencje wprowadzenia zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m²  

w kontekście wprowadzonych ograniczeń z powodu epidemii  

koronawirusa COVID-19 

 

Wprowadzenie 

 W stosunkach z zakresu prawa zobowiązan  najem i dzierz awa pozostają jednymi 

z najwaz niejszych instytucji prawa cywilnego, stosowanych zaro wno w obrocie 

z udziałem oso b fizycznych jak i przedsiębiorco w. Elementami, kto re rozro z niają obie 

umowy jest zakres uprawnien  w stosunku do rzeczy będącej przedmiotem najmu. Umowa 

najmu na zasadzie art. 659 § 1 kc zobowiązuje wynajmującego do oddania rzeczy najemcy 

jedynie do uz ywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, najemca z kolei zobowiązuje 

się do zapłaty wynajmującemu umo wiony czynsz. Umowa dzierz awy z kolei na zasadzie 

art. 693 kc zobowiązuje wydzierz awiającego do oddania dzierz awcy rzeczy do uz ywania 

i pobierania przez niego poz ytko w przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierz awca 

zobowiązuje się ro wniez , jak w przypadku najmu, płacic  wydzierz awiającemu umo wiony 

czynsz. Zasadniczą ro z nicą zatem jest pobieranie poz ytko w przez dzierz awcę 

w przeciwien stwie do najmu, gdzie najemca z zasady ma prawo wyłącznie do uz ywania 

przedmiotu najmu. 

 W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami zazwyczaj stosowana jest instytucja najmu 

lokalu uz ytkowego regulowana w art. 680-692 kodeksu cywilnego z przekierowaniem 

do ogo lnych przepiso w dotyczących najmu tj. 659-679 kc.  

  

 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ustawodawca w dniu 08 
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marca 2020 r. wprowadził do porządku prawnego specustawę z dnia 02 marca 2020 r. 

o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 

i zwalczaniem COVID-19, innych choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374 ).1 Zaro wno ww. specustawa jak i rozporządzenia 

odpowiednio: 

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroz enia epidemicznego ( Dz.U. z 

2020 r. poz. 433 ), 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ), 

uchwalone i wydane zostały na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakaz en  i choro b zakaz nych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008 r. ( Dz.U. Nr 

234, poz. 1570 ). 

 

 W § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 

wprowadzono w okresie od dnia 14 marca do odwołania czasowe ograniczenie w handlu 

detalicznym najemcom korzystającym z lokali uz ytkowych i prowadzących działalnos c  

handlową i usługową. Zakaz handlu obowiązuje najemco w w obiektach handlowych 

o powierzchni powyz ej 2000 m² w kto rych przewaz ająca działalnos c  polega na handlu 

wyrobami tekstylnymi, odziez owymi, obuwiem i wyrobami sko rzanymi, meblami 

i sprzętem os wietleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa 

domowego, artykułami pis miennymi i księgarskimi. Zakaz dotyczy ro wniez  prowadzenia 

działalnos ci gastronomicznej i rozrywkowej.2  

Ustawodawca nie wprowadził zakazo w dotyczących wszystkich branz , zezwolił na 

działalnos c  sklepo w spoz ywczych, aptek, pralni i drogerii. Pominięte ro wniez  zostały 

 

1 Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374 ) 
2 § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzono w okresie od 
dnia 14 marca 2020 r. 
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sklepy np. jubilerskie, z zabawkami dla dzieci czy tez  salony optyczne. Prawdopodobnie 

nieuwzględnienie ww. branz  wynikało z niedopatrzenia ustawodawcy. 

 

 Następnie w dniu 31 marca 2020 r. wprowadzona została ustawa o zmianie ustawy 

o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niekto rych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 )3 potocznie zwana „Tarczą 

antykryzysową”.  

  

 Wprowadzenie powyz szych ustaw oraz rozporządzen  spowodowane było 

szerzącym się zagroz eniem epidemią koronawirusa COVID-19. W dniu 11 marca 2020 r. 

S wiatowa Organizacja Zdrowia ( WHO ) oficjalnie ogłosiła pandemię. Intencją 

ustawodawcy była zatem pomoc m.in.. przedsiębiorcom korzystającym z usług najmu 

lokali uz ytkowych w nieruchomos ciach ( galeriach handlowych ) zajmujących 

powierzchnię powyz ej 2000 m², kto rzy w sposo b szczego lny dotknięci zostali zakazami 

wpisanymi w ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagroz enia 

epidemicznego oraz w terminie po z niejszym epidemii. Powyz sza specustawa z 31 marca 

2020 r. wprowadziła zmiany dotyczące najmu wprowadzając na okres 3 miesięcy ulgę 

w postaci wygas nięcia stosunku obligacyjnego pomiędzy stronami tj. praw i obowiązko w 

zaro wno wynajmującego jak i najemcy. Intencją ustawodawcy była zatem pomoc 

najemcom w trudnym gospodarczo okresie spowodowanym restrykcyjnym 

ograniczeniom w prowadzeniu działalnos ci gospodarczej przez firmy najmujące ww. 

powierzchnie.  

Nalez y ro wniez  zauwaz yc , iz  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 

obejmuje zakazem wyłącznie najemco w, natomiast ww. specustawa swoim zakresem 

 

3  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
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pomocy obejmuje zaro wno najemco w jak i dzierz awco w. Stąd domys lac  się nalez y, 

iz  w rozporządzeniu omyłkowo ich pominięto. 

 

Stan prawny przed specustawą: 

 

 Najem lokali uz ytkowych regulowany jest w art. 680-692 ustawy kodeks cywilny. 

W sytuacji braku regulacji w powyz szych artykułach stosuje się pozostałe przepisy ogo lne 

kodeksu cywilnego dotyczące najmu.4 Najem lokalu uz ytkowego jest rodzajem 

zobowiązania, kto re  wymaga od obu stron spełnienia s wiadczen  wzajemnych.5 

Wynajmujący zobowiązany jest do oddania przedmiotu najmu do uz ywania a najemca 

zobowiązany jest do zapłaty umo wionego czynszu.6 „Umowa najmu jest z ro dłem 

sukcesywnie powstających stosunko w prawnych. Najpierw powstaje stosunek prawny 

wydania przedmiotu najmu, następnie stosunek prawny ciągły najmu, a następnie, 

stosunek prawny zwrotu przedmiotu najmu”.7  

 Sytuacja komplikuje się w sytuacji, gdy strony w umowie najmu nie wprowadziły 

zapiso w np. dotyczących czynszu prowizyjnego czy tez  chroniących najemco w 

w przypadku wystąpienia siły wyz szej ( vis maior ). Powyz sze zapisy skutkowałyby 

obniz eniem czynszu na zasadach wprost wynikających z umowy najmu albo całkowitym 

zwolnieniem z obowiązku jego płacenia. Na zasadzie art. 353¹ ustawy kodeks cywilny 

strony kształtują w sposo b swobodny tres c  oraz cel umowy, ro wniez  nazwanej. 

Naruszenie swobody kontraktowej ( iuris cogentis ) uruchamia  sankcję niewaz nos ci, kto rą 

art. 58 kc odnosi do kaz dej czynnos ci sprzecznej z prawem. Zasada powyz sza doznaje 

ograniczen  wyłącznie ustawowych, wynikających z natury ( włas ciwos ci ) zobowiązania 

oraz z zasad wspo łz ycia społecznego.8 

 

 

4 Art. 680 kc 
5 Art. 353 kc 
6 Art.659 kc 
7 Art. 659 kc red. Osajda 2020, wyd. 25/J.Górecki/G.Matusik 
8 Art. 353¹ kc 
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 Częs c  najemco w przed wejs ciem w z ycie specustawy „Tarczy antykryzysowej”  

interpretując art. 495 kc w zw. z art. 475, 354, 65 i 353 kc powoływało się na brak 

obowiązku spełniania s wiadczenia wzajemnego w postaci zapłaty czynszu ze względu na 

to, iz  zgodnie z włas ciwos cią umowy najmu s wiadczenie wynajmującego nie jest 

spełniane. Częs c  najemco w stało na stanowisku, iz  umowy najmu zawierane były w celu 

umoz liwienia im prowadzenia handlu w nieruchomos ciach będących przedmiotem 

umowy i  w związku z zaistniałym zakazem handlu cel umowy nie jest realizowany. 

 Zgodnie z art. 475 kc jako niemoz liwos c  następcza s wiadczenia powodowałoby, 

iz  s wiadczenie wygasłoby ze skutkiem ex nunc. Stanowisko najemco w jest o tyle błędne, 

iz  dla zastosowania dyspozycji art. 475 kc wymagane jest aby niemoz liwos c  s wiadczenia 

miała charakter trwały. Sytuacja, w kto rej znalez li się przedsiębiorcy tj. zaistniałej 

epidemii ma charakter okresowy, przemijający po kto rego okresie strony będą mogły 

kontynuowac  swoją działalnos c  i realizowac  postanowienia przedmiotowej umowy. 

Przemawia to tym samym za ewentualnym domaganiem się przez najemco w 

zastosowania przez sąd klauzuli przewidzianej w art. 357¹ kc. 

  

 Powoływanie się zatem przez najemco w na niezawinioną niemoz liwos c  

s wiadczenia (art. 495 kc ) nie powinno miec  uzasadnienia. Przekonanie najemco w 

powołujących się na brak spełniania s wiadczenia przez wynajmującego byłoby o tyle 

błędne, z e wynajmujący poprzez stosunek obligacyjny, umowę dwustronnie 

zobowiązującą, zobowiązał się w umowie najmu wyłącznie ( pomijając częs c  umo w 

przewidujących zapisy np. regulujące czynsz prowizyjny czy zapisy dotyczące vis maior 

w ramach swobody umo w tj. 353¹ kc ) do wydania i udostępniania lokalu najemcy 

w stanie przydatnym do umo wionego uz ytku przez cały okres trwania najmu.9 Zauwaz yc  

nalez y, iz  specustawa nie wprowadziła zakazu udostępniania najemcom lokali 

uz ytkowych będących przedmiotem najmu, wiąz ących wynajmującego ( włas ciciela 

lub  posiadacza obiektu o powierzchni powyz ej 2.000 m² ) a jedynie wprowadziła zakaz 

 

9 Art.662 § 1 kc 
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prowadzenia najemcom handlu. Najemca wobec powyz szego w dalszym ciągu moz e 

korzystac  z nieruchomos ci ale w ograniczonym zakresie. Przykładowo moz e 

magazynowac  towar, prowadzic  handel wysyłkowy. Powoływanie się zatem na art. 495 kc 

stanowiłoby z kolei naduz ycie wobec praw wynajmującego, kto ry w konsekwencji 

przez zastosowanie powyz szej klauzuli pozbawiony zostałby moz liwos ci zarobku 

przy jednoczesnym spełnianiu przez niego s wiadczenia wobec najemcy. 

 

 W zaistniałej sytuacji wprowadzenia stanu epidemii, przed wprowadzeniem 

specustawy, najemca mo gł jedynie skorzystac  z  klauzuli rebus sic stantibus art. 357¹ kc 

jako wyjątek od zasady pacta sunt servada. Jez eli najemca z powodu nadzwyczajnej 

zmiany okolicznos ci spełniając s wiadczenie doznałby raz ącej straty lub jego s wiadczenie 

połączone byłoby z nadmiernymi trudnos ciami miał prawo skierowac  powo dztwo 

do sądu. Sąd badając konkretny przypadek biorąc pod uwagę zaro wno zakres umowy 

najmu, interesy stron, kierując się zasadami wspo łz ycia społecznego moz e odpowiednio 

albo obniz yc  czynsz albo zmienic  sposo b wykonania włącznie z rozwiązaniem umowy 

najmu.10 Niestety rozwiązanie art. 357¹ kc. w sytuacji wprowadzonej epidemii w korelacji 

z bardzo ograniczonym działaniem sądownictwa nie stanowiło satysfakcjonującego 

rozwiązania. W przypadku braku regulowania przez najemcę czynszu najmu, 

wynajmujący często miałby prawo do szybszego wypowiedzenia stosunku najmu. Biorąc 

pod uwagę czas, kto ry nalez y pos więcic  na postępowanie sądowe i uzyskanie 

niekoniecznie wyroku po mys li najemcy rozwiązanie ww. do wejs cia specustawy nie 

stanowiło dostatecznego ratunku dla najemco w. 

  

 Nalez y ro wniez  zauwaz yc , iz  w kodeksie cywilnym w stosunku do najmu nie 

wprowadzono analogicznego rozwiązania jaki przewiduje art. 700 kc w stosunku 

dzierz awcy. Ustawodawca przewidział w ww. przepisie moz liwos c  z ądania przez 

dzierz awcę obniz enia czynszu najmu w sytuacji, w kto rej wystąpiły okolicznos ci, za kto re 

 

10 Art. 357¹ kc 
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nie ponosi on odpowiedzialnos ci i kto re nie dotyczą jego osoby. Podstawą obniz enia 

czynszu jest sytuacja znacznego zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierz awy.11 

Najemca nie posiadając analogicznego rozwiązania zmuszony był według mnie wyłącznie 

do zastosowania klauzuli zawartej w art. 357¹ kc. 

 

 Wobec wprowadzenia przez rząd tak restrykcyjnych obostrzen  wobec najemco w, 

ograniczających prowadzenie przez nich biez ącej, handlowej lub usługowej działalnos ci, 

chroniąc jednoczes nie przed lawiną wypowiedzen  umo w najmu, z istniejącym realnym 

ryzykiem powstania zatoro w płatniczych ustawodawca zmuszony został 

do wprowadzenia przepiso w zabezpieczających i gwarantujących pomoc dla obu stron 

w ramach swoich działan  antykryzysowych. 

 

Stan prawny po wejściu specustawy 

 

 Ustawodawca w specustawie w dniu 31 mara 2020 r. wprowadził regulację art. 

15ze, w pewien sposo b pro bując złagodzic  konsekwencje restrykcyjnego zakazu 

prowadzenia działalnos ci w obiektach handlowych o powierzchni co najmniej 2000 m². 

Dokonał ro wniez  niejako ingerencji w kodeks cywilny w instytucję najmu wprowadzając 

zapis o wygas nięciu wzajemnych zobowiązan  stron tej umowy.12  

 Zapis powyz szy wprowadził pewną niekonsekwencję ustawodawcy. Z jednej 

strony zabezpieczył interesy najemcy, udzielając mu w pewien sposo b „wakacji 

czynszowych”, z drugiej jednak strony nie zabezpieczył w sposo b wystarczający 

wynajmującego, kto ry poza zapisami art. 15ze.2-3 nie ma  zagwarantowanego 

wyro wnania straty finansowej spowodowanej wprowadzeniem tzw. „wygas nięcia” 

zobowiązania. Wydaje się, iz  ustawodawca w sposo b niewystarczający uzasadnił pojęcie 

 

11 Art. 700 kc 
12 Art. 15ze.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
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wygas nięcia zobowiązania skupiając się jedynie na zwolnieniu najemcy z wszelkich opłat 

czynszowych i eksploatacyjnych nie tłumacząc jaki skutek wygas nięcie umowy będzie 

miało dla wynajmującego. Wygas nięcie” z mocy prawa rozumiane jest  jako w pewnym 

sensie zlikwidowanie stosunku najmu. Zapis ten budzi wiele kontrowersji, poniewaz  

mowa jest o wygas nięciu wzajemnych zobowiązan  stron umowy. Zastanowic  się 

by nalez ało czy ustawodawca nie powinien wprowadzic  instytucji znanej z art. 490 § 1 kc 

czyli zawieszenia, wstrzymania się ze spełnieniem s wiadczenia. Jak zauwaz a prof. Jerzy 

Pisulin ski w art. 15ze.ust 2. ustawodawca wprowadzając zapis umoz liwiający złoz enie 

bezwarunkowej i wiąz ącej oferty przedłuz enia umowy na dotychczasowych warunkach 

o okres obowiązywania zakazu sugeruje, z e umowa nie wygasła a jedynie została 

zawieszona. Powyz sze skutkowałoby obowiązkiem kontraktowania 

na udostępniającego.13 

 

 Ustawodawca wprowadził w specustawie art. 15ze.2. w kto rym okres lił obowiązek 

najemcy, kto ry zamierza skorzystac  z dobrodziejstwa zwolnienia z czynszu najmu, 

złoz enia os wiadczenia woli wynajmującemu w postaci bezwarunkowej i wiąz ącej oferty 

przedłuz enia obowiązywania umowy najmu na dotychczasowych warunkach. 

Przedłuz enie umowy obejmowałoby okres obowiązywania zakazu przedłuz ony o szes c  

miesięcy a ww. oferta powinna byc  złoz ona w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia 

zakazu pod rygorem braku obowiązywania postanowien  zawartych w art. 15ze.1. 

ww. ustawy w sytuacji bezskutecznego upływu terminu na złoz enie  oferty.14  

 Powyz sze rodzi problemy interpretacyjne, poniewaz  jez eli mowa jest 

o wygas nięciu umowy najmu to po stronie wynajmującego teoretycznie istnieje 

moz liwos c  wystosowania roszczenia wobec najemcy o opro z nienie lokalu co wiąz e się 

z dalej idącymi konsekwencjami w postaci wydania rzeczy, rozliczen  eksploatacyjnych, 

 

13 Gazeta prawna Bigos w galeriach handlowych: Całkowite wygaszenie umów najmu, czyli piramida 
kolejnych kłopotów z dnia 30 marca 2020 r. akt. 01 kwietnia 2020 r. 
14 Art. 15 ze.2.  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
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czy tez  nawet spraw organizacyjnych jak zmiana siedziby podmiotu lub jego oddziału. 

Nalez y jednak zauwaz yc , iz  z drugiej strony zapisy art. 15ze2 nie zezwalają na taką 

interpretację ww. przepisu poniewaz  wprowadzają faktycznie czas zawieszenia czy tez  

nawet wygaszenia stosunku najmu, kto ry nie jest zdefiniowany w prawie cywilnym. 

W mojej opinii jest to błąd ustawodawcy, kto ry w art. 15ze.1. powinien wprowadzic  na 

wzo r art. 490 § 1 kc zapis o zawieszeniu stosunku najmu a nie jego wygas nięcie. 

 

 Ustawodawca przewidział ro wniez  sytuację, gdy termin obowiązywania 

przedmiotowej umowy najmu upływa pomiędzy wejs ciem w z ycie ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choro b zakaz nych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych a przed dniem 30 czerwca 2020 r. W powyz szej sytuacji termin 

obowiązywania umowy ulega przedłuz eniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach 

dotychczasowych a wystarczającym jest wyłącznie os wiadczenie woli złoz one 

przez najemcę najpo z niej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.15 

 

  Nalez ałoby się zastanowic  ro wniez  czy przypadkiem stwierdzenie w artykule 

15ze.4. przedmiotowej ustawy, iz  postanowienia ww. art. 15ze.1-3 nie uchybiają 

włas ciwym przepisom ustawy kodeks cywilny nie jest swoistym naduz yciem 

ustawodawcy w konteks cie naruszenia art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej16. Nalez ałoby się ro wniez  zastanowic  czy tak daleka ingerencja w stosunki 

pomiędzy stronami zobowiązania wydaje się byc  moz liwa jedynie poprzez wprowadzenie 

stanu nadzwyczajnego – stanu klęski z ywiołowej lub stanu wyjątkowego. Moz liwos c  

powyz szą przewiduje odpowiednio do stanu wyjątkowego art. 230 i do stanu klęski 

z ywiołowej art. 232 w zw. Z art. 228 ust. 1,2,3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.17  

 

15 Art. 31s ust. 1 i 2  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
16   Art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
17  Art. 230 i 232 Konstytucji RP 
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Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem w mojej opinii wydaje się wprowadzenie 

na terenie kraju stanu klęski z ywiołowej. Powyz szy stan przewiduje ustawa o stanie 

klęski z ywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. Nr 62, poz. 558 ). Przyczyną 

wprowadzenia stanu klęski z ywiołowej jest zgodnie z art. 2 ww. ustawy „zapobiez enie 

skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski 

z ywiołowej oraz w celu ich usunięcia”. Art. 3 ustawy definiuje klęskę z ywiołową jako 

„rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, kto rych skutki zagraz ają 

z yciu lub zdrowiu duz ej liczby oso b, mieniu w wielkich rozmiarach albo s rodowisku 

na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą byc  skutecznie podjęte tylko 

przy zastosowaniu nadzwyczajnych s rodko w, we wspo łdziałaniu ro z nych organo w 

i instytucji oraz specjalistycznych słuz b i formacji działających pod jednolitym 

kierownictwem”18 

 

 Specustawa wprowadziła ro wniez  art. 31.s.1, w kto rym umoz liwiła najemcy 

na jego wniosek, przedłuz enie do kon ca czerwca 2020 r. na dotychczasowych zasadach 

umowę najmu lokalu zawartą przed wejs ciem ww. ustawy w z ycie w sytuacji, gdy czas 

obowiązywania przedmiotowej umowy upływa po wejs ciu w z ycie ustawy ale przed 

kon cem 30 czerwca 2020 r. Ustawodawca kierując się zapewne względami słusznos ci, 

zabezpieczając wynajmującego w stosunku do nierzetelnych najemco w, wprowadził 

pewne ograniczenia co do najemco w nie wywiązujących się w sposo b prawidłowy 

z zobowiązania i tak w art. 31s.3 wskazał, iz  z dobrodziejstwa art. 31s.1. nie moz e 

skorzystac : 

1) najemca, kto ry w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu 

lokalu poprzedzających dzien  wejs cia w z ycie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzien  

wejs cia w z ycie tej ustawy, jez eli umowa ta obowiązywała przez czas kro tszy niz  6 

 

18 Art. 2 i 3.1.1) ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. Nr 62, poz. 
558). 
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miesięcy poprzedzających dzien  wejs cia w z ycie niniejszej ustawy, był w zwłoce 

z zapłatą czynszu lub innych, niz  czynsz opłat za uz ywanie lokalu lub w kon cu opłat 

niezalez nych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych za co najmniej 

jeden okres rozliczeniowy jez eli łączna wartos c  tych zaległych nalez nos ci 

przekroczyła kwotę czynszu nalez nego za jeden miesiąc, 

lub 

2) jez eli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca uz ywał tego lokalu 

w sposo b sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu 

lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szko d, 

lub 

3) jez eli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął 

albo oddał do bezpłatnego uz ywania ten lokal lub jego częs c  bez wymaganej 

pisemnej zgody wynajmującego, (...)19  

 

 Dalej idącym zabezpieczeniem intereso w odpowiednio wynajmującemu 

oraz najemcy jest wprowadzenie w specustawie z dnia 31 marca 2020 r. w art. 31t.1. 

zapisu, iz  do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub 

wysokos ci czynszu. (...) i art. 31t.3. przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku 

wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niz  mieszkalne w związku 

z: 1) z naruszeniem przez najemcę postanowien  tej umowy najmu lub przepiso w prawa 

dotyczących sposobu uz ywa tego lokalu lub 2) koniecznos cią rozbio rki lub remontu 

budynku, w kto rym znajduje się ten lokal.20  

 

Roszczenia odszkodowawcze 

 

19 Art. 31s. ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
20 Art. 31t ust.1., ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) 
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 Sporo kontrowersji budzi sposo b w jaki zostało wprowadzenie ograniczenia 

swobody działalnos ci gospodarczej wpisującej się w konstytucyjne prawo wolnos ci, 

swobody umo w art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji. Na ograniczenia tego typu zezwala 

„"Koniecznos c " w demokratycznym pan stwie jako jeden z warunko w ograniczenia 

wolnos ci lub prawa jest to wynikająca z imperatywu zapewnienia bezpieczen stwa 

i porządku publicznego w pan stwie, z potrzeby ochrony s rodowiska, zdrowia i moralnos ci 

publicznej oraz z niezbędnos ci ochrony wolnos ci i praw innych oso b, jest uzasadniona, 

o ile ustanawiane ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjonalnos ci, z tej zas  wynika 

wymo g doboru takiego s rodka ograniczenia wolnos ci lub praw, kto ry słuz yłyby 

osiągnięciu zamierzonego celu z uwzględnieniem postulatu adekwatnos ci, 

przy jednoczesnym bezwzględnym zakazie wkraczania w istotę gwarantowanego prawa" 

(orz. TK z 20.10.2010 r., P 37/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 79). 21 

 W mojej opinia ograniczenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2020 r. w postaci zakazu handlu stanowi o niekonstytucyjnos ci ww. zapisu. Tego typu 

ograniczenia na zasadzie art. 31 Konstytucji moz na wprowadzac  wyłącznie w trybie i/lub 

w granicach ustawy np. poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Strony umowy 

najmu w momencie wprowadzenia jednego ze stano w nadzwyczajnych są uprawnione 

do domagania się wyro wnywania strat od Skarbu Pan stwa co przewiduje zasada art. 228 

ust. 4 Konstytucji RP na podstawie, kto rej uchwalono ustawę o wyro wnywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnos ci 

i praw człowieka i obywatela z dnia 22 listopada 2002 r. ( Dz.U. Nr 233, poz. 1955 ). Art. 2 

ust. 1 ustawy definiuje moz liwos c  domagania się odszkodowania przez kaz dego kto 

ponio sł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolnos ci i praw człowieka 

i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. Art. 2 ust. 2 z kolei cytowanej ustawy okres la, 

iz  odszkodowanie obejmuje wyro wnanie straty majątkowej, bez korzys ci, kto re 

poszkodowany mo głby osiągnąc  gdyby strata nie powstała. Decyzję o odszkodowaniu 

 

21 Art. 31 Konstytucja RP Banaszak 2012, wyd 2 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrguydenryhe3tq
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wydaje niezwłocznie w trybie administracyjnym włas ciwy Wojewoda, nie dłuz ej, niz  

w terminie trzech miesięcy od dnia złoz enia wniosku. 

 Rozwiązanie powyz sze na pewno stanowiłoby swego rodzaju rekompensatę 

dla obu stron umowy najmu, kto re poprzez ww. zapisy specustawy pozbawione są 

zarobku z przedmiotu najmu w okresie trwania epidemii. Wprowadzenie stanu klęski 

z ywiołowej jest uzasadnione tym bardziej, z e wprowadzono nadzwyczajne s rodki, 

kto rych celem jest zapobiez enie masowym zachorowaniom na wirusa COVID-19. 

Powyz sze obostrzenia są charakterystyczne dla występowania jednego ze stano w 

nadzwyczajnych tj. stanu klęski z ywiołowej. Wprowadzenie zakazu prowadzenia 

działalnos ci handlowej i usługowej w obiektach handlowych o powierzchni co najmniej 

2000 m²  w mojej opinii spowodowało, iz  rozporządzenie w tym zakresie jest 

niekonstytucyjne. 

 

 Ustawodawca wprowadzając zwolnienie z uiszczania czynszu przez najemco w 

w powierzchniach handlowych o powierzchni od 2000 m² pominął przedsiębiorco w 

wynajmujących lokale w mniejszych obiektach. Stanowi to dysproporcję i zachwianie 

ro wnos ci stron będących podmiotami gospodarczymi w konsekwencji naruszenie art. 32 

ust. 1 i 2 Konstytucji.22 Nalez y wziąc  pod uwagę, iz  częs c  lokali uz ytkowych znajduje się 

w mniejszych obiektach prywatnych albo są w posiadaniu przez Skarb Pan stwa w tym 

ro wniez  jednostki samorządowe. Najemcy w ww. obiektach nie mogą liczyc  na ukłon 

ze strony ustawodawcy, kto ry ww. podmioty pozostawił bez pomocy. Jedynym ratunkiem 

są indywidualne negocjacje pomiędzy stronami stosunku najmu oraz liczenie najemcy 

na fakultatywne obniz enie lub zawieszenie czynszu najmu przez wynajmującego. Nalez y 

podnies c , iz  zgodnie z art. 55 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ) „Nalez nos ci pienięz ne mające charakter cywilnoprawny, 

przypadające organom administracji rządowej, pan stwowym jednostkom budz etowym 

i pan stwowym funduszom celowym, mogą byc  umarzane w całos ci albo w częs ci lub ich 

 

22 Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji 
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spłata moz e byc  odraczana lub rozkładana na raty.” Pojęcie nalez nos ci o charakterze 

cywilnoprawnym nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jednak pro ba taka została 

podjęta zgodnie z komentarzem Misiąga „Przyjmuje się, z e są to nalez nos ci wynikające nie 

z prawnie ustanowionych obciąz en , tak jak nalez nos ci podatkowe i niepodatkowe 

nalez nos ci budz etowe, w tym między innymi:  

a) nalez nos ci wynikające z umo w o udostępnienie mienia publicznego, a takz e 

z umo w sprzedaz y nieruchomos ci i innych składniko w majątkowych (...)”.23 

Niewątpliwie najemcy nieruchomos ci, kto re są w posiadaniu Skarbu Pan stwa, jednostek 

samorządowych posiadają moz liwos c  zastosowania, w tych nadzwyczajnych 

okolicznos ciach, rozwiązanie przewidziane w powyz szym artykule. 

 

 W sytuacji gdy nie zostaje wprowadzony stan nadzwyczajny strona moz e domagac  

się odszkodowania na zasadach ogo lnych kodeksu cywilnego. W przeciwien stwie do trybu 

administracyjnego w granicach ustawy o wyro wnywaniu strat  majątkowych 

wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnos ci i praw człowieka 

i obywatela gdzie strona domagac  się moz e wyłącznie wyro wnania strat, w postępowaniu 

cywilnym stronie przysługuje ro wniez  domaganie się odszkodowanie za utracone 

korzys ci ( lucrum cessans ). 

  Niestety proces dowodowy przed sądem jest o tyle utrudniony, iz  moz emy opierac  

się na art. 417 § 1 kc, czyli wykazac  musimy, iz  wprowadzenie przedmiotowego zakazu 

handlu zostało wprowadzone przez niezgodne z prawem działanie. Ponadto wykazac  

musimy adekwatny związek przyczynowo skutkowy pomiędzy niezgodnym z prawem 

działaniem władzy a poniesionymi stratami ( szkodą ).  

 Na zasadzie art. 417¹ § kc naprawienia szkody, moz na z ądac  dopiero 

po stwierdzeniu we włas ciwym postępowaniu niezgodnos ci aktu z Konstytucją, 

ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Art. 417¹ § 4 z kolei umoz liwia sądowi 

stwierdzenia niezgodnos ci z prawem niewydania aktu, kto rego obowiązek przewiduje 

 

23 Art. 55 FinPubU red. Misiąg 2019 
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przepis prawa. Nalez ałoby ewentualnie rozwaz yc  powyz szą moz liwos c  w konteks cie 

niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Strona umowy najmu mogłaby ewentualnie 

dochodzic  odszkodowania poprzez wykazywanie, iz  poprzez brak wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego nie mogła dochodzic  w trybie administracyjnym zgodnie z ustawą 

o wyro wnywaniu strat odszkodowania za stratę majątkową bez korzys ci (lucrum 

cessans).  

 Wydaje się, iz  w momencie braku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 

ustawodawca powinien wprowadzic  ro wniez  rozwiązanie rekompensujące straty 

po stronie wynajmującego przywracając w pewnym sensie ro wnowagę stron stosunku 

zobowiązaniowego przynajmniej w zakresie rekompensaty finansowej. 

 

 W art. 46 ust. 2 i 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaz en  i choro b 

zakaz nych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008 r. wprowadzono prerogatywę do wprowadzenia 

w drodze rozporządzenia przez Ministra włas ciwego do spraw Zdrowia w porozumieniu 

z ministrem włas ciwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Gło wnego 

Inspektora Sanitarnego stanu epidemii.24 Wprowadzenie stanu epidemii nie budzi 

wątpliwos ci natomiast juz  wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 

marca 2020 r. ograniczenia handlu w obiektach pow. 2000 m² na podstawie art. 46 ust. 2 

i 4 ww ustawy jest co najmniej dyskusyjne. Ustęp 4 ww. ustawy przewiduje moz liwos c  

ustanowienia: 

1) czasowego ograniczenia okres lonego sposobu przemieszczania się, 

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i uz ywania okres lonych przedmioto w 

lub produkto w spoz ywczych,  

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania okres lonych instytucji lub zakłado w pracy,  

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzen  ludnos ci,  

5) obowiązek wykonania okres lonych zabiego w sanitarnych, jez eli wykonanie ich 

 

24   Art. 46 ust. 2  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 
05 grudnia 2008 r. 
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wiąz e się z funkcjonowaniem okres lonych obiekto w produkcyjnych, usługowych, 

handlowych lub innych obiekto w,  

6) nakaz udostępnienia nieruchomos ci, lokali, tereno w i dostarczenia s rodko w 

transportu do działan  przeciwepidemicznych przewidzianych planami 

przeciwepidemicznymi,  

7) obowiązek przeprowadzenia szczepien  ochronnych, o kto rych mowa w ust. 3, 

oraz grupy oso b podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych 

szczepien  ochronnych, 

a) uwzględniając drogi szerzenia się zakaz en  i choro b zakaz nych oraz sytuację 

epidemiczną na obszarze, na kto rym ogłoszono stan zagroz enia epidemicznego 

lub stan epidemii.25 

 

 Powyz szy przepis stworzył katalog zamknięty ograniczen  i obowiązko w poprzez 

enumeratywne ich wyliczenie. Zakaz zatem wprowadzony rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. a polegający na wprowadzeniu zakazu handlu 

w obiektach powyz ej 2000 m² nie mies ci się w powyz szym katalogu i tym samym nie 

został w sposo b prawidłowy wprowadzony do porządku prawnego.  

  

 

Podsumowanie 

 

 Wydaje się, ze ustawodawca wprowadzając specustawę nie wziął pod uwagę 

w sposo b wystarczający interesu obu stron. Z jednej strony dokonał pro by częs ciowego 

zabezpieczenia intereso w finansowych najemcy w postaci wprowadzenia instytucji tzw. 

„wakacji czynszowych” z drugiej nie przewidział, iz  zakaz handlu w centrach handlowych 

odbije się negatywnie ro wniez  na działalnos ci wynajmującego. Tarcza antykryzysowa z 

 

25 Art. 46 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 
grudnia 2008 r. 
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dnia 31 marca 2020 r. nie zabezpieczyła w sposo b dostateczny intereso w z adnej ze stron. 

Zapewniono oczywis cie przedłuz enie najmu oraz wydłuz enie o okres zakazu handlu 

przedłuz enie umowy ale z drugiej strony nie zapewniono wyro wnania strat 

dla wynajmującego za brak uiszczanego przez najemcę czynszu a najemcy za brak 

moz liwos ci prowadzenia działalnos ci zarobkowej poprzez handel detaliczny 

czy s wiadczenie usług bezpos rednich.  

 W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego sytuacja byłaby o tyle 

klarowna, iz  obie strony mogłyby w trybie administracyjnym domagac  się odszkodowania 

i dopiero po uzyskaniu niezadowalającej decyzji sprawa kierowana by była do sądu. 

Obecnie jednak stronie pozostaje droga cywilna, kto ra wiąz e się z ryzykiem 

długotrwałego i kosztownego procesu o znacznym stopniu skomplikowania. 

 Władza publiczna wydając w mojej opinii kontrowersyjny, niekonstytucyjny zapis 

w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. zakazujący handlu w obiektach pow. 2000m² 

naraziła się na ewentualne procesy odszkodowawcze na zasadach ogo lnych ustawy 

kodeks cywilny. Rozwaz eniu powinno podlegac  czy nie włas ciwym byłoby wprowadzenie 

stanu nadzwyczajnego w celu dokonania legalizacji obostrzen . Nalez y wziąc  pod uwagę, 

z e przedmiotowy zakaz handlu jest tylko jednym z elemento w ograniczających 

działalnos c  podmioto w gospodarczych i oso b fizycznych. W rozporządzeniach Ministra 

Zdrowia z 13 marca 2020 r. i z 20 marca 2020 r. wprowadzono więcej ograniczen , kto re 

niestety wymagają dla swojej skutecznos ci rangi ustawowej. 
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