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wideokonferencji „MS Teams”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. Należy posiadać głośniki lub słuchawki.
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Wykonywanie umów w czasie COVID-19

Program spotkania

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa wiele sektorów

gospodarki zostało sparaliżowanych. Problemy polegające na

zamykaniu lub ograniczaniu dostępu do usług, a także nieobecność

pracowników z powodu kwarantanny lub opieki nad dziećmi,

powodują, że przedsiębiorcy nie mogą prowadzić regularnej

działalności oraz realizować na czas zobowiązań umownych.

Mamy do czynienia z efektem domina, który sprowadza się do tego,

że brak dostaw od jednego przedsiębiorcy automatycznie przekłada

się na niemożliwość realizacji zobowiązań umownych przez jego

kontrahentów. Tym sposobem zatory realizacji zobowiązań

rozprzestrzeniają się na całą gospodarkę.

Warto przyjrzeć się istniejącym instrumentom prawnym 

umożliwiającym minimalizację negatywnych skutków pandemii 

koronawirusa. 

Podczas spotkania omówimy m.in. poniższe tematy:

1. Zakwalifikowanie pandemii koronawirusa jako zdarzenia siły 

wyższej 

2. Wpływ siły wyższej na realizację zobowiązań umownych oraz 

instrumenty zmiany warunków wykonania umowy na 

podstawie:  

▪ umowy

▪ przepisów kodeksu cywilnego

▪ przepisów innych ustaw

3. Obowiązek profesjonalnej staranności w relacjach z 

kontrahentem

4. Działalność sądów oraz bieg terminów w czasie pandemii 

koronawirusa

5. Rekomendowane działania
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Prelegenci

Paweł Lewandowski
Partner

Maciej Orkusz
Senior Associate

Pełnomocnik w licznych sprawach 
sądowych i arbitrażowych, w tym 
zwłaszcza sporów w zakresie 
robót budowlanych. Autor wielu 
skarg kasacyjnych do Sądu 
Najwyższego. Jest 
pełnomocnikiem przedsiębiorstw 
w postępowaniach 
administracyjnych, w tym przed 
sądami administracyjnymi 
[więcej].

E: pawel.Lewandowski@dzp.pl

Specjalizuje się w sporach 
sądowych i arbitrażowych oraz w 
prawie cywilnym i handlowym. 
Reprezentował klientów przed 
sądami powszechnymi i 
polubownymi m.in. w licznych 
sporach budowlanych, z zakresu 
zwalczania nieuczciwej 
konkurencji i ochrony własności 
przemysłowej [więcej].

E: maciej.orkusz@dzp.pl
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