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Marcin Spyra*

Czy regulaCja umów o świadCzenie usług  
w prawie włoskim może być inspiraCją  

dla polskiego ustawodawCy?**

1. wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie oryginalnych cech włoskiej regulacji umów 
dotyczących świadczenia usług oraz odpowiedź na pytanie o możliwość i potrzebę 
zastosowania tych rozwiązań w pracach nad regulacją prawa umów w ewentualnym 
nowym polskim kodeksie cywilnym. artykuł jest częścią większego cyklu, w ramach 
którego ukazały się już analizy dotyczące między innymi prawa amerykańskiego, 
rosyjskiego, szwajcarskiego oraz prawa Quebecu�. wyboru prawa włoskiego jako 
przedmiotu analizy nie można potraktować ani jako wyniku poszukiwania cieka-
wostek, ani wyłącznie jako wyrazu fascynacji belpaese. włoska kultura prawna 
w zakresie prawa umów budzi szacunek nie tylko ze względu na długą tradycję, lecz 
także na ciągle żywą myśl prawniczą wyrażającą się w licznych publikacjach i pe-
riodykach naukowych poświęconych tej dziedzinie, w bogatym i szeroko komen-
towanym orzecznictwie, jak również w zaangażowaniu wielu włoskich prawników 
w prace nad europejskim prawem prywatnym.

* Dr hab., Uniwersytet Jagielloński.
** artykuł powstał w ramach projektu finansowanego przez nCn pt. „Made in Europe” — europejskie stan-

dardy prawne jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku. Modelowe rozwiąza-
nia prawa zobowiązań zorientowanego na usługi (projekt nr umo-2012/04/a/Hs5/00709).
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artykuł składa się z dwóch części. w pierwszej (pkt 2–5) przedstawione zo-
staną główne elementy włoskiej regulacji umów o świadczenie usług. Część druga 
(pkt 6) to krytyczna analiza tych rozwiązań z punktu widzenia możliwości ich re-
cepcji w prawie polskim.

2. kodyFikaCja prawa Cywilnego we włoszeCH

podstawowym aktem prawa prywatnego we włoszech jest kodeks cywilny 
(Codice civile; dalej powoływany jako c. civ.) uchwalony królewskim dekretem  
nr 262 z dnia 16 marca 1942 r. struktura Codice civile wywodzi się raczej z syste-
matyki justyniańskich instytucji niż ze struktury pandektowej. punktem wyjścia dla 
systematyki kodeksu jest trójpodział: personae, res i actiones. klasyczna rzymska 
struktura została wzbogacona o elementy wywodzące się z kodeksu napoleona oraz 
dorobku korporacjonistycznej teorii państwa i prawa popularnej we włoszech 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia2. przepisy ogólne kodeksu (art. 1–16 c. civ.) 
nie są odpowiednikiem ogólnej części polskiego kodeksu cywilnego. w 16 artyku-
łach uregulowane zostały podstawowe kwestie dotyczące stosunku kodeksu do in-
nych źródeł prawa prywatnego, a także do norm prawa karnego, kwestie wykładni 
przepisów oraz podstawowe normy prawa międzyczasowego.

Codice civile dzieli się na sześć ksiąg kolejno traktujących o: osobach, spad-
kach, rzeczach, zobowiązaniach, pracy i ochronie praw. księga dotycząca pracy nie 
jest odpowiednikiem polskiego kodeksu pracy. jej celem było uregulowanie wszyst-
kich stosunków prawnych konstytuujących prywatnoprawny porządek organizacji 
gospodarki. stąd obejmuje ona materie, które z punktu widzenia prawa polskiego 
należą do różnych gałęzi, a z punktu widzenia włoskiej kodyfikacji połączone są 
kryterium, jakim jest zapewnienie ładu we wszystkich przejawach ekonomicznej 
działalności społeczeństwa. księga piąta zawiera między innymi przepisy z zakre-
su zbiorowego indywidualnego prawa pracy, prawa spółek, prawa spółdzielczego, 
prawa własności intelektualnej, prawa ochrony konkurencji oraz stosunków gospo-
darczych z zakresu produkcji rolnej. zawiera także normy dotyczące pojęcia przed-
siębiorcy i jego statusu w stosunkach prywatnoprawnych oraz normy dotyczące 
umów z zakresu samozatrudnienia (lavoro autonomo), w tym przepisy dotyczące 
wykonywania wolnych zawodów. księga czwarta, dotycząca zobowiązań, dzieli się 
na dziewięć tytułów dotyczących: 1) zobowiązań w ogólności; 2) umów w ogólnoś-
ci; 3) poszczególnych typów umów; 4) zobowiązań jednostronnych; 5) papierów 
wartościowych; 6) prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia; 7) świadczenia niena-
leżnego; 8) bezpodstawnego wzbogacenia oraz 9) deliktów. 

2 C. salvi: Corporativismo e diritto civile italiano (w:) Corporativismo e dittature sudeuropee, red. a. maz-
zacane, Frankfurt a.m. 2005, s. 251 i n.
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ten pobieżny z konieczności opis systematyki włoskiego kodeksu cywilnego 
jest potrzebny, aby zwrócić uwagę na rozbieżności między prawem włoskim i pol-
skim dotyczące miejsca regulacji umów o świadczenie usług. większość typów 
umów istotnych z punktu widzenia regulacji usług znajduje się w trzecim tytule 
księgi poświęconej zobowiązaniom. niektóre typy umów o świadczenie usług zo-
stały uregulowane w księdze poświęconej stosunkom pracy (np. umowa o dzieło 
— contratto d’opera, oraz umowa o usługi niematerialne świadczone w ramach 
wykonywania wolnych zawodów — contratto d’opera intellettuale). wiele istotnych 
przepisów znajduje się także poza kodeksem cywilnym. dla problematyki szeroko 
rozumianych usług najważniejsze źródła poza kodeksem cywilnym to: kodeks na-
wigacji3, kodeks konsumencki4, kodeks rynku usług turystycznych5, prawo bankowe6, 
prawo usług finansowych7, ustawa o poddostawach8, ustawa o franchisingu9 oraz 
ustawa o faktoringu bankowym10.

3. stypizowane umowy o świadCzenie usług

3.1. umowy o świadCzenie usług we włoskim modelu 
regulaCji szCzegółowej CzęśCi zobowiązań

model szczegółowej części prawa zobowiązań przyjęty przez włoskiego pra-
wodawcę odznacza się raczej tendencją do analitycznego podejścia do fenomenów 
życia gospodarczego niż dążeniem do formułowania uogólnień. Czwarta księga 
Codice civile zawiera regulację ponad 30 typów umów��. uregulowanie poszcze-

3 Codice della navigazione, regio decreto 30.3.1942, n. 327 (gu n. 93 z 18.4.1942) zawiera publiczno- 
i prywatnoprawną regulację nawigacji morskiej i nawigacji powietrznej. por. szerzej np. g. reale: Lezioni di 
Diritto della Navigazione, roma 2013, s. 1–6; l. tullio (w:) Diritto della navigazione, red. m. deiana, milano 
2010, s. 147 i n. przepisy kodeksu regulują umowy o budowę statku morskiego (art. 232–248) oraz statku powietrz-
nego (art. 848–860). por. m.in. m. Chiraco (w:) Trattato breve di diritto marittimo, red. a. antonini, t. 3, milano 
2010, s. 6 i n.; m. Casanova, m. barignardello: Diritto dei trasporti. La disciplina contrattuale, milano 2007, 
s. 3–5; C. medina (w:) diritto…, op. cit., red. m. deiana, s. 117–118.

4 d.l. z 6.9.2005, nr 206, Codice del consumo.
5 d.l. z 23.5.2011, nr 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e marcato del turismo, 

a norma dell’art. 14 della l. 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/Ce, relativa ai 
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di 
scambio.

6 d.l. z 1.9.1993, nr 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
7 d.l. z 24.2.1998, nr 58, testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 

artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52.
8 d.l. z 18.6.1998 nr. 192, disciplina delle subfornitura nelle attivita produttive.
9 d.l. z 6.5.2004, nr 129, norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale.

10 d.l. z 21.2.1991 nr 52, disciplina della cessione dei credit d’impresa.
�� stypizowane umowy to: sprzedaż, repo, zamiana, sprzedaż na próbę, dostawa, najem (w tym szczególne 

przepisy o najmie nieruchomości miejskich oraz dzierżawie, a także dzierżawie gruntów rolnych), umowa o wy-
konanie dzieła lub usługi (appalto), przewóz, zlecenie (w tym komis i spedycja), agencja, pośrednictwo, przecho-
wanie, sekwestr umowny, użyczenie, pożyczka, kontokorrent, rachunek bankowy, bankowa umowa sejfowa, 
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gólnych stosunków prawnych jest wyraźnie efektem procesów historycznych oraz 
zmieniającego się znaczenia poszczególnych rodzajów działalności w gospodarce 
włoskiej. w tym kontekście trudno się dziwić na przykład obszernej regulacji usług 
bankowych i kredytowych, a także związanych z nimi umów dotyczących zabezpie-
czeń wierzytelności, rozstrzygania sporów oraz zbiorowego zaspokajania wierzy-
cieli12. wskazanej tendencji odpowiada także niedawne uregulowanie franchisingu 
jako odrębnego typu umowy�3. rozwój nowych typów umownych w prawie włoskim 
to ewolucja daleka od skrajnie dogmatycznych założeń. regulacja faktoringu 
w zasadzie nie dotyczy w ogóle praw i obowiązków stron, ale ogranicza się do 
kwestii związanych ze skutecznością rozporządzenia wierzytelnością14. mimo du-
żego znaczenia gospodarczego leasing pozostaje empirycznym typem umowy15.

Codice civile nie zawiera ogólnych przepisów dotyczących świadczenia usług. 
koncepcję jednolitej regulacji umów o świadczenie usług wzorem rzymskiego lo-
catio operis, obecną jeszcze w kodeksie z 1865 r., odrzucono na rzecz wielu regu-
lacji fragmentarycznych16. zadecydowało o tym przekonanie o trudnościach uogól-
nienia problematyki świadczenia usług wynikających ze zróżnicowania fenomenów 
życia gospodarczego17. poszczególne typy umów mają z reguły charakter w pełni 
autonomiczny. używane często w doktrynie pojęcie umów o świadczenie usług nie 
ma więc waloru normatywnego, ale jedynie porządkujące. nie jest ono rozumiane 
jednoznacznie. podręczniki i komentarze określają tak zwykle od czterech do dzie-
więciu typów umów18. z punktu widzenia regulacji świadczenia usług najbardziej 
ogólne znaczenie mają umowa o wykonanie dzieła lub usługi (appalto, art. 1655–
1677 c. civ.) i umowa o dzieło (contratto d’opera, art. 2222–2228 c. civ.). w Codice 
civile uregulowana została także umowa zlecenia (mandato, art. 1703–1741 c. civ.) 
wraz z komisem (commissione) i spedycją (spedizione) jako jej podtypami. w prze-

umowa o udzielenie kredytu, kredyt lombardowy (antecipazione bancaria), akredytywa (credito documentario), 
kredyt dyskontowy (sconto bancario), renta wieczysta, renta dożywotnia, ubezpieczenie, gra i zakład, poręczenie, 
zlecenie udzielenia kredytu, antychreza, ugoda, cesja majątku na wierzycieli.

12 w języku polskim na temat systematyki i treści umów dotyczących działalności bankowej por. m. spyra: 
Prywatne prawo bankowe we Włoszech, prawo bankowe 2003, nr 1, s. 83–94.

�3 o genezie i zakresie regulacji por. np. a. dassi: Il contratto di franchising, padova 2006, s. 106 i n.
14 por. np. r. Clarizia (w:) I Contratti del mercato finanziario, t. 2, red. e. gabrielli, n. lener, padova 2011, 

s. 1667 i n.
15 orzecznictwo i przeważająca część doktryny odrzucają możliwość zastosowania do leasingu przepisów 

o sprzedaży na raty lub o umowie najmu. por. F. galgano: Trattato di diritto civile, t. 2, padova 2010, s. 725–728; 
r. Clarizia (w:) i contratti…, op. cit., t. 2, s. 1601 i n.

16 o historycznym rozwoju regulacji prawa umów dotyczących usług w prawie włoskim por. szerzej F. ranie-
ni (w:) Service Contracts, red. r. zimmermann, tübingen 2010, s. 18–19.

17 m.C. Cervale (w:) Commentario al codice civile. Artt. 1655–1702, red. p. Cendon, milano 2008, s. 6–7;  
d. rubino, e. moscati: L’Appalto, padova 1980, s. 7; m. Costanza (w:) L’appalto privato, red. m. Costanza, pa-
dova 2000, s. 2; F. ranieni (w:) Service…, op. cit., s. 20–21.

18 np. F. galgano do umów o świadczenie usług zalicza umowę o wykonanie działa lub usługi (appalto), 
umowę o dzieło (contratto d’opera), umowę o wykonanie usług z zakresu wolnych zawodów (contratto d’opera 
intellettuale), umowę przewozu, umowę przechowania oraz niestypizowaną umowę o prace inżynierskie (enge-
neering); F. galgano: Trattato…, op. cit., t. 2, s. 649–695.
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ciwieństwie do prawa polskiego zakres zastosowania umowy zlecenia ogranicza się 
wyłącznie do umów zobowiązujących do wykonania czynności prawnej na rachunek 
innej osoby�9. w sposób szczególny potraktowano umowę o świadczenie powtarza-
jących się usług o charakterze materialnym w zakresie działalności przedsiębiorstwa. 
znajdują do niej zastosowanie przepisy o appalto, a także odpowiednio przepisy 
o dostawie (somministrazione, art. 1559–1570 c. civ.) i sprzedaży20. jakkolwiek 
Codice civile nie zawiera przepisu odpowiadającego art. 750 k.c., to w praktyce 
umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, mogą 
być najczęściej kwalifikowane albo jako appalto, albo jako contratto d’opera21.

3.2. relaCja między aPPalTo i CoNTRATTo D’oPERA

zgodnie z art. 1655 appalto jest umową, w której jedna strona zobowiązuje się 
w zamian za otrzymanie zapłaty do wykonania na własne ryzyko dzieła lub usługi, 
przyjmując jednocześnie obowiązek zapewnienia odpowiednich środków do wyko-
nania zobowiązania. uregulowany w księdze piątej contratto d’opera to umowa, 
w której jedna ze stron za wynagrodzeniem, bez podporządkowania zleceniodawcy 
oraz z przeważającym elementem osobistego wykonawstwa, zobowiązuje się do 
wykonania dzieła lub usługi (art. 2222). podstawowe różnice między oboma typami 
umów dotyczą przede wszystkim organizacji sposobu świadczenia i pośrednio oso-
by wykonawcy. appalto jest umową, która dotyczy wykonawcy realizującego 
dzieło lub usługę przy pomocy zorganizowanego przedsiębiorstwa. Contratto d’opera 
jest elementem szeroko rozumianych stosunków pracy, w których element organi-
zacyjny leży przede wszystkim po stronie zleceniodawcy, a wykonawca realizuje 
dzieło lub usługi w przeważającej części osobiście lub przy pomocy członków 
własnej rodziny22. Contratto d’opera jest realizowane przez małych przedsiębiorców 
w rozumieniu art. 2083 c. civ. zwraca się jednak uwagę, że mali przedsiębiorcy, 
którzy sami inicjują świadczenie przez siebie usług, nie działają w ramach stosunków 
pracy autonomicznej, a zawarte przez nich umowy to raczej appalti23. rozróżnienie 
między appalto a contratto d’opera pozostaje w wielu wypadkach kwestią ocenną. 
użycie narzędzi, materiałów i urządzeń, a także kapitałowe zaangażowanie przed-
siębiorcy w wykonanie zobowiązania nie wyklucza automatycznie zaliczenia umo-

�9 Ibidem, s. 690.
20 m. Costanza (w:) L’appalto…, op. cit., s. 14.
21 o rosnącym praktycznym znaczeniu tych dwóch typów umów w kontekście wzrostu znaczenia sektora usług 

w gospodarce por. m.in. F. galgano: Trattato…, op. cit., t. 2, s. 650. 
22 d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 18; m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 31;  

g. giacobbe, d. giacobbe: Il lovoro autonomo. Contratto d’opera. Artt. 2222–2228, milano 2009, s. 71–73;  
l.V. moscarini (w:) I Contratti di appalto private, red. V. Cuffaro, padova 2011, s. 15; g. zuddas (w:) Codicie 
d’appalto privato, red. a. luminoso, milano 2010, s. 19–21.

23 g. giacobbe, d. giacobbe: Il lavoro autonomo…, op. cit., s. 8–9; l. riva-sanseverino: Del lavoro autono-
mo, bologna–roma 1968, s. 152.
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wy do kategorii pracy autonomicznej. kluczowa pozostaje ocena znaczenia osobi-
stego zaangażowania wykonawcy24.

w przeważającej części konstrukcje obydwu umów zawierają elementy wspól-
ne. w obydwu przypadkach przedmiotem zobowiązania jest wykonanie dzieła lub 
usługi. zobowiązanie do wykonania dzieła to zobowiązanie do przetworzenia ma-
teriałów. wykonanie usługi to podjęcie innych czynności, które nie mają bezpośred-
niego skutku materialnego25. Codice civile jest pokłosiem myśli epoki industrialnej. 
zwraca się uwagę, że przepisy o appalto i contratto d’opera skonstruowane zostały 
przede wszystkim z myślą o materialnym rezultacie działań wykonawcy26. wzrasta-
jące znaczenie sektora usług o charakterze niematerialnym powoduje zmianę prak-
tycznego ciężaru zastosowań omawianych przepisów. można w związku z tym mówić 
o toczącym się procesie kształtowania się specyfiki umów o usługi niematerialne27.

Co charakterystyczne, obydwa omawiane typy umów obejmują zarówno sto-
sunki zobowiązaniowe, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu, jak 
i zobowiązania tradycyjnie określane jako „starannego działania”. obecnie przewa-
ża przekonanie o nikłej wartości poznawczej tego rozróżnienia na gruncie omawia-
nych typów umów. podkreśla się, że zobowiązanie wykonawcy polega na czynieniu 
(fare) i w tym sensie zawsze jest określonym rezultatem, którego osiągnięcie ma 
wpływ na prawa i obowiązki stron. jednocześnie treść tego obowiązku oraz ewen-
tualna odpowiedzialność z tytułu jego naruszenia zawsze podlegają ocenie z punk-
tu widzenia miary należytej staranności (art. 1176 c. civ.)28.

4. aPPalTo. umowa o wykonanie dzieła lub usługi

4.1. następCze zmiany stosunku zobowiązaniowego

4.1.1. klasyFikaCja przypadków następCzej zmiany  
stosunku zobowiązaniowego

Codice civile stosunkowo wiele miejsca poświęca różnym przypadkom, 
w których wola stron lub zmieniające się okoliczności wpływają po zawarciu umo-
wy na treść lub trwanie zobowiązania. odpowiada to specyfice procesu świadczenia 

24 l.V. moscarini (w:) i contratti…, op. cit., s. 16, a także m.in. wyroki Corte suprema di Cassazione, sezonie ii; 
wyrok z 4.6.1999, n. 5451, tribunale di modena (r. di pasquale); wyrok n. 1250 z 30.7.2012, trybunale di Como 
(m. mamcini); wyrok n. 177C z 4.3.2005.

25 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 24–25; d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 137; 
g. giacobbe, d. giacobbe, Il lovoro autonomo…, op. cit., s. 21–25; F. galgano, Trattato…, op. cit., t. 2, s. 649–650; 
a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 410–411.

26 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 25; F. galgano, Trattato…, op. cit., t. 2, s. 649–650.
27 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 25.
28 Ibidem, s. 12–13; m. Costanza (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 7–8.
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usług, który nierzadko ze względu na swój przedmiot trwa w dłuższym przedziale 
czasu lub podejmowany jest w sytuacji, w której strony nie zebrały wszystkich in-
formacji koniecznych do określenia własnych technicznych i ekonomicznych uwa-
runkowań świadczonych usług29. Codice civile określa przypadki, w których zobo-
wiązanie może być zmienione wolą obydwu lub jednej ze stron (art. 1659 i 1661), 
w których nowe informacje lub zmiana stosunków uzasadniają roszczenie o zmianę 
zobowiązania (art. 1660, 1664 ust. 1), a także przypadki, w których zmiana stosun-
ków faktycznych lub ujawnienie nieznanych wcześniej okoliczności prowadzi do 
wygaśnięcia zobowiązania (art. 1664 ust. 2, art. 1672). zmiana sposobu świadczenia 
lub odmowa świadczenia, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii, są na-
ruszeniem zobowiązania30.

4.1.2. zmiany wynikająCe z woli stron

sytuacja stron umowy appalto istotnie różni się w odniesieniu do prawa mo-
dyfikowania treści zobowiązania. zgodnie z art. 1661 ust. 1 zamawiający ma prawo 
jednostronnie wprowadzić zmiany do umowy, pod warunkiem że wartość tych zmian 
nie przekracza 1/6 umówionego wynagrodzenia3�. wykonawca może domagać się 
dodatkowego wynagrodzenia za zlecone prace, nawet jeżeli pierwotnie uzgodnione 
wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. zlecone zmiany nie mogą być istotne 
ani jakościowo, ani ilościowo (art. 1660 ust. 2)32. wykonawca nie ma natomiast 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużonego zaangażowania 
w wykonanie umowy, chyba że konieczność prowadzenia dodatkowych prac po-
wstała z przyczyn leżących po stronie zamawiającego33.

ukonstytuowanie prawa wykonawcy do jednostronnej zmiany treści zobowią-
zania musi wynikać z umowy. w przeciwnym wypadku każda zmiana wymaga 
akceptacji zamawiającego. Codice civile reguluje dwie zasadnicze kwestie dotyczą-
ce porozumienia stron co do zmiany sposobu świadczenia: formę porozumienia oraz 
wpływ zmiany sposobu świadczenia na umówione wynagrodzenie. zgoda zama-
wiającego na zmianę sposobu świadczenia niezależnie od formy zawartej umowy 
wymaga zachowania formy pisemnej ad probationem (art. 1659). akceptacja zmia-
ny może nastąpić zarówno przed, jak i po spełnieniu świadczenia34. jeżeli strony 

29 g. amore: Appalto e claim, padova 2007, s. 66.
30 g. musolino (w:) Commentario del Codice Civile Dei singoli contratti (artt. 1655–1802), red. d. Valentino, 

torino 2011, s. 60–61; e. magrì (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 317; a.p. ugas (w:) Codicie d’appalto 
privato, red. a. luminoso, milano 2010, s. 389–390.

3� m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 126.
32 e. magrì (w:) L’appalto…, op. cit., s. 336–441; g. musolino (w:) Commentario…, op. cit., s. 75–79;  

m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 124–132.
33 a. ghironi (w:) Codice…, op. cit., red. a. luminoso, s. 415–416.
34 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 104–105.
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uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, to w braku odmiennego postanowienia umo-
wy zmiana sposobu świadczenia, w tym rozszerzenie zakresu świadczenia, nie 
uprawnia wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia (art. 1659 ust. 3). jako pew-
ną strukturalną niekonsekwencję można w tym kontekście uznać brak wymogu 
formy pisemnej w odniesieniu do klauzuli umownej upoważniającej wykonawcę do 
wyboru lub zmiany sposobu świadczenia35.

4.1.3. roszCzenie o zmianę treśCi zobowiązania

roszczenie o zmianę umowy przysługuje każdej ze stron w przypadkach, 
w których okaże się, że zmiana sposobu świadczenia jest konieczna (art. 1660), oraz 
w przypadkach zmiany ceny materiałów potrzebnych do wykonania umowy (art. 1664 
ust. 1). za konieczne uważa się te zmiany, bez których doszłoby do naruszenia praw 
osób trzecich, norm bezwzględnie obowiązujących (m.in. technicznych) lub zasad 
sztuki wiążących się ze świadczeniem usług objętych umową36. istnienie zmian 
koniecznych implikuje wadliwość pierwotnego projektu leżącego u podstaw pier-
wotnej treści umowy. sytuacja, w której wykonanie zobowiązania w sposób pier-
wotnie ustalony prowadziłoby do naruszenia prawa lub zasad sztuki, nie jest kwa-
lifikowana jako niemożliwość świadczenia w rozumieniu art. 167237. nie prowadzi 
do wygaśnięcia zobowiązania ex lege. Co do zasady powstaje wtedy obowiązek 
zmiany treści zobowiązania. zmiana może nastąpić na mocy porozumienia zawar-
tego w dowolnej formie38. w przypadku rozbieżnych stanowisk stron o zmianach 
decyduje sąd, który ustala treść świadczenia wykonawcy oraz ewentualnie modyfiku-
je wynagrodzenie. geneza wadliwości projektu decyduje o konsekwencjach finanso-
wych zmian. sąd stosuje tutaj analogicznie normy o naruszeniu zobowiązania39.

strony nie są bezwzględnie związane rozstrzygnięciem sądu. jeżeli sąd zwięk-
szy zobowiązania wykonawcy o ponad 1/6 w stosunku wartości pierwotnie uzgod-
nionego wynagrodzenia, wykonawca może odstąpić od umowy, zachowując prawo 
do słusznego wynagrodzenia (art. 1660 ust. 2). zleceniodawca może odstąpić od 
umowy, płacąc słuszne wynagrodzenie wykonawcy, jeżeli wprowadzone zmiany 
mają charakter istotny (art. 1660 ust. 3). zwraca się uwagę na trudność w zastoso-
waniu tych przepisów w przypadku, w którym umowa przewiduje inne wynagro-
dzenie niż ryczałtowe lub kosztorysowe40. jeżeli pierwotne wynagrodzenie zostało 
ustalone na podstawie stawki godzinowej, to zastosowanie kryterium szóstej części 

35 e. magrì (w:) L’appalto…, op. cit., s. 322.
36 a. ghironi (w:) Codice…, op. cit., s. 413; g. musolino (w:) Commentario…, op. cit., s. 68.
37 e. magrì (w:) L’appalto…, op. cit., s. 327; wyrok Corte di Cassazione z 5.3.1979, n. 1364, rv. 397655.
38 e. magrì (w:) L’appalto…, op. cit., s. 330.
39 Ibidem, s. 327; a. ghironi (w:) Codice…, op. cit., s. 415; m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., 

s. 113–115.
40 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 127.
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nie sprawi trudności, jeżeli sąd zmieni jedynie wysokość stawki. nie jest jednak 
wykluczone, że sąd zmieni także sposób obliczenia wynagrodzenia, co skompliku-
je lub wręcz uniemożliwi określenie relacji wynagrodzenia zmienionego do pier-
wotnego41. Codice civile nie określa wprost, jakie są obowiązki stron w czasie, gdy 
nie uzgodniono koniecznych zmian, a kontynuowanie wykonywania umowy nie jest 
możliwe. strony powinny dążyć do porozumienia zgodnie z obowiązkiem działania 
w dobrej wierze. jeżeli materiały zostały dostarczone przez zamawiającego, to przez 
cały czas trwania umowy wykonawca jest zobowiązany w ten sam sposób jak de-
pozytariusz nieprawidłowy42.

drugim przypadkiem roszczenia o zmianę umowy jest istotna zmiana ceny 
wpływająca na zachwianie ekonomicznej ekwiwalentności uzgodnionych świadczeń. 
jest to wyjątek od ogólnej reguły przyjętej we włoskim prawie umów w art. 1467, 
zgodnie z którą sąd w razie nadzwyczajnej zmiany okoliczności może jedynie roz-
wiązać umowę43. jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn zmieni się koszt materiałów 
albo pracy więcej niż o 1/10, to zamawiający lub wykonawca mogą żądać zmiany 
wynagrodzenia w części będącej nadwyżką 1/10 (art. 1664 ust. 1)44. interpretacja 
tego przepisu wymaga uwzględnienia, że w definicji appalto jest działanie wyko-
nawcy na własne ryzyko. wskazuje się, że pojęcie ryzyka użyte w definicji appalto 
w art. 1655 dotyczy wyłącznie ryzyka ekonomicznego w zwykłych rozmiarach45. 
zmiana cen wynikająca z okoliczności nienależących do zwykłych fluktuacji popy-
tu i podaży na rynku uprawnia do żądania zmiany ceny, chyba że wystąpienie takich 
okoliczności było przewidywalne w chwili zawarcia umowy. jednocześnie wzrost 
kosztów materiałów lub pracy interpretuje się stosunkowo wąsko. do przypadków 
objętych zakresem zastosowania art. 1664 ust. 1 nie zalicza się sytuacji, w której 
zmiana kosztów wynika nie ze zmiany cen, ale z potrzeby zastosowania innych niż 
pierwotnie ustalono materiałów lub zmiany nakładu pracy potrzebnej do prawidło-
wego wykonania świadczenia46.

wykonawcy przysługuje szczególne roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia 
w sytuacji, w której wykonanie umowy nakłada na niego istotnie zwiększone cię-
żary wynikające z przyczyn geologicznych, hydrologicznych lub podobnych przy-
czyn naturalnych nieprzewidzianych przez strony przy zawarciu umowy (art. 1664 
ust. 2)47. powołany przepis dotyczy sytuacji, w której wykonanie zobowiązania jest 
możliwe w sposób pierwotnie uzgodniony przez strony. nie jest tu zatem konieczne 

41 a. ghironi (w:) Codice…, op. cit., s. 419.
42 e. Contino (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 99.
43 g. amore, appalto…, op. cit., s. 58; g. iorio: Le clausole attributive dello ius variandi, milano 2008, s. 206; 

C.g. terranova (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 265 i n.
44 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 157 i n.; g. musolino (w:) d. Valentino, Commentario…,  

op. cit., s. 103 i n.; C.g. terranova (w:) L’appalto…, op. cit., s. 265 i n.; g. iorio: Le clausole…, op. cit., s. 107.
45 d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 842.
46 g. amore: appalto…, op. cit., s. 59.
47 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 169.
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wprowadzenie zmian do przedmiotu świadczenia (art. 1660). w razie braku poro-
zumienia stron o zwiększonym wynagrodzeniu decyduje sąd.

4.1.4. wygaśnięCie zobowiązania

jeżeli wykonanie dzieła stało się niemożliwe z przyczyn, za które żadna ze 
stron nie odpowiada, zamawiający płaci za wykonane już prace, w granicach uży-
teczności dzieła, proporcjonalnie do uzgodnionego wynagrodzenia (art. 1672). 
niemożliwość rozumiana jest tutaj tak jak na gruncie ogólnych przepisów o umowach 
(art. 1256 oraz 1463 i 1464)48. niemożliwość ma być obiektywna, absolutna i defi-
nitywna. o absolutnym charakterze niemożliwości decyduje brak środków technicz-
nych pozwalających na wykonanie zobowiązania. niemożliwość jest obiektywna, 
gdy wynika z samego przedmiotu umowy, a nie ze zdolności ekonomicznych lub 
technicznych wykonawcy. niemożliwość definitywna to taka, która nie może ustać 
w przewidywalnym czasie49. jeżeli niemożliwość ma charakter tymczasowy, to 
zastosowanie znajduje art. 1256 ust. 2. niemożliwość wykonania świadczenia ze 
względu na działanie osoby trzeciej niezwiązanej z przedsiębiorstwem wykonawcy 
uznana jest za przesłankę rozwiązania umowy na podstawie art. 167250. niemożli-
wość wynikająca z niewykonania umowy przez dostawców materiałów wybranych 
przez wykonawcę została uznana za przyczynę leżącą po stronie wykonawcy51.

4.2. przyjęCie dzieła i odpowiedzialność za wady

zgodnie z art. 1665 weryfikacja świadczenia wykonawcy jest nie tylko prawem, 
ale i ciężarem spoczywającym na zamawiającym. orzecznictwo w przypadku bar-
dziej skomplikowanych umów rozróżnia weryfikację od odbioru dzieła (collaudo). 
Charakter tego ostatniego, choć jest przedmiotem kontrowersji w doktrynie, to 
w orzecznictwie Corte suprema di Cassazione przeważa ujęcie odbioru jako czyn-
ności prawnej52. trudno traktować ją jednak jako obowiązek w ścisłym znaczeniu. 
wykonawca nie ma roszczenia o weryfikację i przyjęcie świadczenia. brak weryfi-
kacji lub milczenie co do rezultatów weryfikacji prowadzą do przyjęcia fikcji ak-
ceptacji świadczenia (art. 1665 ust. 3)53. przyjęcie istnienia zwłoki zamawiającego 

48 a. luminoso (w:) Codice…, op. cit., red. a. luminoso, s. 689; m. bianca (w:) L’appalto…, op. cit., red.  
m. Costanza, s. 66; m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 406–407; F. Caroccia (w:) Commentario…,  
op. cit., red. d. Valentino, s. 173.

49 a. luminoso (w:) Codice…, op. cit., s. 691. 
50 CsC 4.2.1949 n. 164.
51 tribunale Catania 20.4.1950, Foro siciliano 1950, ii, s. 177.
52 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 184; CsC 9.6.1987 n. 5031, CsC 16.10.1954 n. 3759.
53 C. dore jr (w:) Codice…, op. cit., red. a. luminoso, s. 525.
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w zbadaniu i zaakceptowaniu świadczenia wykonawcy wymaga spełnienia trzech 
przesłanek: złożenia przez wykonawcę oświadczenia o zaproszeniu do zbadania 
świadczenia, umożliwienia zbadania świadczenia oraz nieusprawiedliwionej bierności 
zamawiającego54. skutki akceptacji dzieła to rezygnacja z roszczeń dotyczących jaw-
nych wad świadczenia, wymagalność roszczenia o zapłatę (chyba że uzgodniono 
inaczej) oraz przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu świadczenia55.

4.3. roszCzenia osób uCzestniCząCyCH  
w wykonaniu zobowiązania

zgodnie z art. 1676 osoby, które podporządkowane wykonawcy uczestniczyły 
w realizacji zobowiązania z tytułu umowy appalto, mogą dochodzić bezpośrednio 
od zamawiającego roszczeń, które przysługują im w stosunku do wykonawcy, przy 
czym odpowiedzialność zamawiającego jest ograniczona do kwoty, którą winien 
jest wykonawcy w chwili zgłoszenia żądania56. zgodnie z przeważającym stanowi-
skiem doktryny między wykonawcą a zamawiającym zachodzi solidarność bierna 
(art. 1292). zamawiający, w stosunku do którego pracownik wykonawcy skierował 
żądanie zapłaty, jest zobowiązany do świadczenia do rąk pracownika. świadczenie 
do rąk wykonawcy nie zwalnia go wtedy z zobowiązania wobec pracownika57. 
zgodnie z przeważającym stanowiskiem judykatury i doktryny roszczenia pracow-
ników mogą być wykonywane skutecznie w stosunku do zamawiającego, także w przy-
padku upadłości wykonawcy58.

w praktyce roszczenia wykonawcy w stosunku do zamawiającego są często 
przedmiotem cesji. skutki cesji dla roszczeń bezpośrednich pracowników pozosta-
ją zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie przedmiotem rozbieżnych ocen. 
zgodnie z jednym stanowiskiem cesja wierzytelności pozbawia pracowników moż-
liwości dochodzenia roszczeń od zamawiającego. jeżeli zamawiający świadczył na 
rzecz pracowników, to jest zwolniony z zobowiązania wobec cesjonariusza, tylko 
jeżeli świadczył, nie wiedząc o cesji59, lub zgodnie z innym wariantem tego stano-

54 Ibidem, s. 530; F. marinelli (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 130.
55 C. dore jr (w:) Codice…, op. cit., s. 538–539; m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 192.
56 instytucja jest wynikiem ewolucji art. 1798 Cn, który miał swój pierwowzór w ordonansie 16.5.1747 dają-

cym bezpośrednie roszczenia pracownikom stoczni przeciwko armatorowi. granicą odpowiedzialności jest istnie-
jące zobowiązanie. nie musi być ono jednak wymagalne; a. maresca, i. alvino (w:) i contratti…, op. cit., red.  
V. Cuffaro, s. 434.

57 F. macario (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 389; F. benatti: Appunti in tema di azione diretta 
(art. 1595, 1676, 2867 c.c.), rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1964, s. 642; g. balena: contributo 
allo studio delle azioni dirette, padova 1990, s. 26; m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 439–440;  
a. maresca, i. alvino (w:) i contratti…, op. cit., s. 435. przeciwne stanowisko zajmują d. rubino, e. moscati: 
L’Appalto…, op. cit., s. 81, którzy opowiadają się za analogicznym zastosowaniem przepisów o solidarności czynnej.

58 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 437 oraz cytowane tam orzecznictwo i literatura.
59 tak Corte suprema di Cassazione w wyroku z 15.6.2002, n. 8608.
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wiska, jeżeli żądanie pracowników zostało zgłoszone w czasie, w którym zamawia-
jący nie wiedział jeszcze o przelewie60. zgodnie z innym stanowiskiem przelew 
wierzytelności nie ma wpływu ani na roszczenia pracowników wykonawcy, ani na 
zobowiązanie zamawiającego61.

podmiotowy zakres zastosowania tego przepisu jest stosunkowo wąski. doty-
czy on osób działających w ramach stosunku pracy (lavoro subordinato). nie ma 
natomiast znaczenia, czy są to osoby bezpośrednio świadczące pracę fizyczną przy 
wykonaniu zobowiązania, czy pracownicy umysłowi realizujący czynności z zakre-
su zarządzania, nadzoru lub czynności pomocnicze62. przedsiębiorcy działający jako 
podwykonawcy nie korzystają z przywileju wynikającego z art. 1676 c. civ. bez 
względu na rozmiary swojej działalności. to samo dotyczy przedstawicieli wolnych 
zawodów. w świetle stabilnej linii orzecznictwa konstruowanie analogii jest wyłą-
czone. Corte suprema di Cassazione odrzucił także wątpliwości natury konstytu-
cyjnej dotyczące zróżnicowania ochrony osób działających w ramach stosunków 
pracy i samozatrudnienia (lavoro autonomo)63. przyjmuje się jednak, że art. 1676  
c. civ. konstytuuje normę semiimperatywną, a strony umowy appalto mogą rozsze-
rzyć podmiotowy zakres odpowiedzialności zamawiającego64.

4.4. speCyFika umów, któryCH przedmiotem  
jest świadCzenie usług niematerialnyCH

natura umów, których przedmiotem jest świadczenie usług niematerialnych, wy-
klucza zastosowanie niektórych przepisów o appalto zredagowanych z myślą o mate-
rialnym efekcie działania wykonawcy. w literaturze i orzecznictwie nie ma zgody co do 
zakresu tych wyłączeń. wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym wszystkie przepisy, 
które odnoszą się w jakikolwiek sposób do materialnego charakteru dzieła, nie znajdu-
ją zastosowania do umów o świadczenie usług niematerialnych. są to następujące 
przepisy Codice civile: art. 1658 o obowiązku dostarczenia materiałów, art. 1663 
o notyfikacji wad materiałów, art. 1665 o wydaniu dzieła, art. 1669 o wadach budynków 
i budowli, art. 1673 o utracie lub uszkodzeniu rzeczy przed jej wydaniem oraz art. 1664 
dotyczący nadmiernych trudności wykonania umowy wynikających z ceny materiałów65. 

60 tak F. Caroccia (w:) Commentario…, op. cit., red. d. Valentino, s. 201; m.C. Cervale (w:) Commentario…, 
op. cit., s. 438; d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 82; m. sanna (w:) Codice…, op. cit., red. a. lumi-
noso, s. 713 oraz Corte suprema di Cassazione w wyroku z 2.02.2001, n. 1510.

61 tak tribunale di Venezia w wyroku z 22.12.2002 opublikowanym w rivista critica del diritto di lavoro 
2001/ii, s. 467 i n., a także F. macario (w:) L’appalto…, op. cit., s. 385.

62 F. macario (w:) L’appalto…, op. cit., s. 380; F. Caroccia (w:) Commentario…, op. cit., s. 198.
63 wyrok Corte suprema di Cassazone z dnia 11 grudnia 1976 r., nr 4615.
64 F. Caroccia (w:) Commentario…, op. cit., s. 201.
65 m.C. Cervale (w:) Commentario…, op. cit., s. 445–446; g. zuddas (w:) Codice…, op. cit., red. a. luminoso, 

s. 720–721; C. dore jr (w:) Codice…, op. cit., s. 524.
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zgodnie z innym poglądem w odniesieniu do umów o świadczenie usług niemate-
rialnych w wielu wypadkach możliwe jest zastosowanie wymienionych przepisów 
wprost lub analogicznie66. wskazuje się, że wykonanie usługi o charakterze niema-
terialnym może niekiedy wymagać zastosowania materiałów, co implikuje zastoso-
wanie art. 1658 i 166367. nie neguje się także możliwości zastosowania art. 1665 
o odbiorze dzieła, z tym że przy usługach o charakterze niematerialnym odpowied-
nie zastosowanie znajdą postanowienia o zbadaniu jakości dzieła68. zwolennicy 
drugiego stanowiska podkreślają także, że nie ma powodów w przypadku usług 
niematerialnych wykluczyć możliwość modyfikacji ceny ze względu na zwiększo-
ne koszty wykonania usługi (art. 1664)69.

do umów o periodyczne świadczenie usług zastosowanie znajdują art. 1561 
dotyczący sądowego ustalania wynagrodzenia z uwzględnieniem czasu i miejsca 
wykonania świadczeń cząstkowych, art. 1564 dotyczący odstąpienia od całej umo-
wy ze względu na niewykonanie jednego ze świadczeń cząstkowych70, a także 
przepisy o ustaleniu maksymalnej i minimalnej wielkości świadczenia (art. 1560), 
wymagalności świadczeń cząstkowych (art. 1563), ograniczeniu możliwości po-
wstrzymania się przez dostawcę od świadczenia ze względu na naruszenie zobo-
wiązania przez odbiorcę (art. 1565), prawie pierwszeństwa zawarcia kolejnej 
umowy (art. 1566) oraz prawie wyłączności (art. 1657 i 1658)71.

5. umowy o świadCzenie usług  
w ramaCH samozatrudnienia

regulacja stosunków samozatrudnienia obejmuje dwa typy umów: contratto 
d’opera i contratto d’opera intellettuale. pierwszy z nich ma walor regulacji ogól-
nej. drugi dotyczy świadczeń niematerialnych w ramach działalności zawodów 
regulowanych. umowy o świadczenie usług niematerialnych w ramach zawodów nie-
regulowanych traktuje się jako umowy nienazwane, do których przypisy o contratto 
d’opera znajdują zastosowanie jedynie posiłkowo72.

księga Codice civile o stosunkach pracy poświęca contratto d’opera siedem 
artykułów. są one poświęcone zdefiniowaniu tego typu umowy (art. 2222, 2223), 

66 por. np. a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., red. m. Costanza, s. 422 i n.
67 g. giannattasio: L’appalto. Trattato, milano 1967, s. 139; d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 233 

oraz wyrok CsC z 23.8.1977, n. 3848.
68 a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., s. 430; d. rubino, e. moscati: L’Appalto…, op. cit., s. 697.
69 m. sanna (w:) Codice…, op. cit., red. a. luminoso, s. 714–715 oraz a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., 

s. 427–428 i cytowana tam literatura.
70 w tym zakresie nie stosuje się art. 1662 ust. 2. a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., s. 437.
71 F. Caroccia (w:) Commentario…, op. cit., s. 203; a. bertolotti (w:) L’appalto…, op. cit., s. 442.
72 g. berenta (w:) I nuovi contratti do lavoro, red. m. persiani, torino 2011, s. 41; g. musolino: contratto 

d’opera professionale, milano 2009, s. 3 i n.
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skutkom wadliwego wykonywania usług (art. 2224, 2226), kryteriom ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy (art. 2225), prawu zamawiającego do odstąpienia od 
umowy (art. 2227) oraz następczej niemożliwości świadczenia (art. 2227). w za-
kresie uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi art. 2226 odwołuje się do katalo-
gu uprawnień przysługujących zamawiającemu przy appalto. regulacja contratto 
d’opera jest więc w porównaniu z regulacją appalto dość syntetyczna. 

pozycja wykonawcy wobec zamawiającego jest w ramach contratto d’opera 
z założenia łagodniejsza w stosunku do analogicznych przepisów o appalto. Codice 
civile przewiduje krótsze terminy na podniesienie roszczeń z tytułu rękojmi (8 dni 
w stosunku do 60 przy appalto) oraz krótszy termin rękojmi (rok w stosunku do 
dwóch lat przy appalto)73. jednocześnie relacja między wykonawcą a zamawiającym 
opiera się na subiektywnym stosunku zaufania zamawiającego do wykonawcy. brak 
tego zaufania pozwala na wypowiedzenie umowy w każdej chwili, także w trakcie 
świadczenia usług (art. 2227)74. wypowiedzenie ma skutki ex nunc i zobowiązuje 
zamawiającego do pokrycia kosztów poniesionych przez wykonawcę, zapłaty za 
prace już wykonane oraz wypłaty utraconych korzyści. zgodnie z przeważającym 
poglądem roszczenie o wypłatę utraconych korzyści nie może być obniżone o war-
tość korzyści wynikających z zaangażowania w inne świadczenia w czasie, który 
byłby potrzebny na wykonanie zobowiązań objętych wypowiedzianą umową75. 
zakres roszczeń wykonawcy w razie wypowiedzenia umowy na podstawie art. 2227 
pozwala na konstatację, że wykonawca contratto d’opera nie ponosi w zasadzie 
ryzyka majątkowego związanego z nietrwałością stosunku zobowiązaniowego. 
przepisy poświęcone contratto d’opera nie regulują kwestii związanych z następ-
czymi zmianami umowy. zmiany uzgodnione między stronami nie wymagają formy 
pisemnej76. niemożliwość prawidłowego wykonania umowy wynikająca z wadli-
wości realizowanego projektu ocenia się z perspektywy odpowiedzialności za na-
ruszenie zobowiązania. w razie gdyby umowa nie mogła być wykonana ze wzglę-
du na okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, wyko-
nawca może dochodzić wynagrodzenia odpowiedniego ze względu na użyteczność 
prac, które wykonał (art. 2228)77. ze względu na osobisty lub rodzinny charakter 
świadczenia przepisy o contratto d’opera nie odnoszą się do roszczeń podwyko-
nawców.

Contratto d’opera intelettuale uregulowany w art. 2229–2239 dotyczy stosun-
ków umownych w ramach wykonywania zawodów regulowanych. świadczenie 
usług niematerialnych w zawodach nieregulowanych jest przedmiotem umów nie-
nazwanych, do których zastosowanie znajdują przepisy o contratto d’opera mające 

73 por. wyrok tribunale Como z 4.3.2005, n. 177C.
74 g. giacobbe, d. giacobbe: Il lavoro autonomo…, op. cit., s. 245–246.
75 Ibidem, s. 265; g. Canavesi (w:) I nuovi…, op. cit., red. m. persiani, s. 36–37.
76 g. musolino (w:) Commentario…, op. cit., s. 63.
77 g. giacobbe, d. giacobbe: Il lavoro autonomo…, op. cit., s. 269 i n.; g. Canavesi (w:) I nuovi…, op. cit., s. 37–38.
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walor ogólnej regulacji stosunków samozatrudnienia. w odniesieniu do zawodów 
regulowanych wpis na listę uprawnionych jest konieczną przesłanką ważności 
roszczenia o zapłatę za świadczone usługi. utrata uprawnień zawodowych powo-
duje nieważność zawartej umowy (art. 2231). świadczenie usług wolnych zwodów 
ma co do zasady charakter osobisty (art. 2232). istotne znaczenie ma ograniczenie 
odpowiedzialności wykonawcy do przypadków rażącego niedbalstwa w sytuacji, 
w której prawidłowe wykonanie usług wymaga rozwiązania problemów natury 
technicznej lub szczególnego poziomu komplikacji (art. 2236)78. w stosunku do 
contratto d’opera ograniczone zostały skutki wypowiedzenia umowy przez zama-
wiającego. w takiej sytuacji zamawiający jest zobowiązany wyłącznie do pokrycia 
wydatków wykonawcy oraz do zapłaty za wykonane prace. nie musi natomiast 
wyrównać utraconych korzyści (art. 2237 ust. 1). wykonawca może wypowiedzieć 
umowę wyłącznie, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności i nie naraża to 
interesów zamawiającego (art. 2237 ust. 2–3). w razie wypowiedzenia wykonawca 
zachowuje roszczenie o zwrot poczynionych wydatków oraz do wynagrodzenia za 
wykonane świadczenia, przy czym wynagrodzenie to musi być odpowiednie do 
stopnia użyteczności świadczeń dla klienta (art. 2237 ust. 2).

6. kwestia reCepCji rozwiązań włoskiCH  
w nowej regulaCji usług w prawie polskim

6.1. wspólna regulaCja dla umów  
o świadCzenie usług rezultatu i starannego działania

nie ma tu miejsca na szczegółową analizę systematyki umów o świadczenie 
usług w prawie włoskim. można zauważyć, że rezygnacja z rozbudowanej ogólnej 
regulacji zobowiązań do świadczenia usług oraz tendencja do mnożenia nowych 
typów umownych w miarę powstawania nowych fenomenów w praktyce gospodar-
czej stoją w sprzeczności z założeniami regulacji świadczenia usług w nowym 
polskim kodeksie cywilnym79. trudno w tym kontekście potraktować rozwiązania 
włoskie jako źródło inspiracji dla polskich prac kodyfikacyjnych. nie zmienia to 
faktu, że konstrukcja najbardziej ogólnych typów umów o świadczenie usług ure-
gulowanych w prawie włoskim może być interesującym punktem odniesienia dla prób 
stworzenia ogólnej regulacji zobowiązań o świadczenie usług w prawie polskim.

we włoskiej systematyce umów o świadczenie usług zwraca uwagę brak po-
działu odpowiadającego polskiemu wyróżnieniu umowy o świadczenie usług 

78 g. musolino: Contratto d’opera professionale, milano 2009, s. 14 i n.
79 m. pecyna, F. zoll: Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym Kodeksie cywilnym, tpp 

2014, z. 4, s. 71.
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w rozumieniu art. 750 k.c. oraz umowy o dzieło. zarówno appalto, jak i contratto 
d’opera obejmują swoim zakresem umowy, które w prawie polskim kwalifikuje się 
jako umowy z art. 750 k.c., umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane. takie 
rozwiązanie można ocenić pozytywnie. większość kwestii dotyczących praw 
i obowiązków stron umowy o świadczenie usługi, takich jak między innymi wyna-
grodzenie wykonawcy, rozliczenie jego kosztów, wypowiedzenie umowy, skutki 
śmierci stron, wpływ nieprzewidzianych okoliczności na sposób świadczenia, może 
zostać rozwiązana w jednolity sposób bez względu na to, czy wykonawca zobowią-
zał się do osiągnięcia określonego rezultatu czy wykonania określonych czynności. 
Co więcej, trudno znaleźć powody, dla których wymienione kwestie miałyby być 
uregulowane w sposób odmienny w stosunku do zobowiązań kwalifikowanych 
obecnie na gruncie prawa polskiego jako zobowiązania z umów o dzieło oraz umów 
o świadczenie usług z art. 750 k.c. jedyną istotną różnicę stanowi potrzeba zasto-
sowania przepisów o rękojmi w odniesieniu do usług, których przedmiotem jest 
osiągnięcie skonkretyzowanego rezultatu. przykład prawa włoskiego dowodzi jed-
nak, że nie jest to okoliczność, która przesądza o konieczności stworzenia odrębnych 
typów umownych.

wprowadzenie do prawa polskiego jednolitego, ogólnego typu umowy 
o świadczenie usług miałoby konsekwencje nie tylko na gruncie prawa prywatnego. 
obecnie rozstrzygnięcie o zastosowaniu do umowy przepisów o umowie o dzieło 
lub umowie zlecenia ma skutki między innymi w sferze podatków oraz ubezpieczeń 
społecznych. nie należy tego jednak traktować jako argumenty przeciwko postulo-
wanej zmianie. po pierwsze, nie wydaje się, aby istniały proporcjonalne powody 
usprawiedliwiające zróżnicowane traktowanie tych typów umów na gruncie prawa 
publicznego. po drugie, nawet gdyby takie zróżnicowanie miało zostać utrzymane, 
to po wprowadzeniu jednolitego, ogólnego typu umowy o świadczenie usługi można 
je wyrazić, odnosząc się nie do typu umowy, ale do treści świadczenia (np. umowy 
o osiągnięcie rezultatu, umowy o świadczenie określonych czynności).

6.2. szCzególna regulaCja usług świadCzonyCH  
przez samozatrudnionyCH

elementem specyficznym dla systematyki umów o świadczenie usług w prawie 
włoskim jest odrębna regulacja umów świadczonych w ramach zorganizowanego 
przedsiębiorstwa oraz umów świadczonych przez przedsiębiorcę osobiście lub przy 
pomocy członków rodziny. takie wyodrębnienie dwóch reżimów dotyczących 
świadczenia usług jest warte rozważenia. Prima facie sytuacja wykonawcy świad-
czącego usługi osobiście w ramach samozatrudnienia różni się znacznie od sytuacji 
wykonawcy prowadzącego przedsiębiorstwo obejmujące złożony zespół ludzi oraz 
składników materialnych. ta różnica przejawia się przede wszystkim na płaszczyź-
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nie zdolności do wykorzystania zróżnicowanych kompetencji użytecznych w pro-
wadzonej działalności oraz możliwości zdywersyfikowania ryzyka. przedsiębiorca 
wykonujący działalność osobiście ma zwykle niewiele czasu, który może poświęcić 
innym działaniom niż realizacja usług należących do przedmiotu jego przedsiębior-
stwa. jest to nie tylko problem czasu, lecz także wiedzy i umiejętności. najczęściej 
jego kompetencje ograniczają się do tego obszaru. relatywnie trudno jest mu rów-
nież zaangażować jednocześnie swoje zasoby w różne przedsięwzięcia gospodarcze. 
prowadzenie działalności w większym rozmiarze daje większe szanse włączenia 
w strukturę przedsiębiorstwa specjalistów z różnych dziedzin, a także zdywersyfi-
kowanej alokacji zasobów przedsiębiorcy. na gruncie prawa włoskiego rozstrzyg-
nięto, że są to okoliczności, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odmiennej 
regulacji praw i obowiązków tych dwóch typów usługodawców. na gruncie polskiej 
praktyki takie rozróżnienie może także wydawać się atrakcyjne ze względu na za-
uważalną tendencję wykorzystania świadczeń osób działających w ramach samo-
zatrudnienia jako substytutu świadczeń w ramach stosunków pracy. jest to zjawisko, 
którego z jednej strony nie da się w całości sprowadzić do symulowanych stosunków 
pracy80, z drugiej, jest na tyle specyficzne, że nie powinno być oceniane przez pry-
zmat założenia o kontraktowej równości stron oraz przeważającej odpowiedzialno-
ści wykonawcy za organizację procesu wykonywania usługi.

wydaje się, że ustawodawca włoski trafnie dostrzegł potrzebę uwzględnienia 
specyfiki stosunków zobowiązaniowych przedsiębiorców realizujących swoją dzia-
łalność osobiście. można mieć jednak wątpliwość, czy rozwiązanie przyjęte we 
włoskim kodeksie cywilnym odpowiada potrzebom współczesnego obrotu prawne-
go. Codice civile koncentruje się na cechach podmiotu, który świadczy usługę. to 
kryterium zostało przyjęte jako wystarczające do wyróżnienia dwóch reżimów 
prywatnoprawnej regulacji świadczenia usług. tymczasem można odnieść wrażenie, 
że jest to kryterium niewystarczające. istotny jest przede wszystkim charakter rela-
cji między wykonawcą usługi a zleceniodawcą. nie wydaje się, aby osoba fizyczna 
działająca w ramach samozatrudnienia zasługiwała w relacjach z konsumentami na 
odmienne potraktowanie niż przedsiębiorca działający w ramach przedsiębiorstwa 
w większym rozmiarze. nie wydaje się także, aby na takie potraktowanie zasługi-
wała osoba fizyczna, która świadczy wyspecjalizowane usługi innemu przedsiębior-
cy, będącemu jednym z wielu klientów wykonawcy (np. usługi z zakresu prawa, 
public relations czy zarządzania). relacja między osobą świadczącą usługi a jej 
klientem staje się specyficzna wtedy, gdy działalność przedsiębiorcy (niekoniecznie 
osoby fizycznej) staje się w rzeczywistości częścią przedsiębiorstwa jego klienta. 
w takiej sytuacji świadczone usługi należą do większego procesu gospodarczego 
organizowanego w całości przez zleceniodawcę. określenie treści zobowiązania, 
zebranie potrzebnych informacji, zapewnienie koniecznego współdziałania między 

80 por. wyrok sn z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ii pk 189/14, www.sn.pl, leX nr 1764808. 
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różnymi osobami uczestniczącymi w działalności oraz nierzadko dostarczenie prze-
ważającej części narzędzi i materiałów leżą po stronie zleceniodawcy. w znacznej 
liczbie przypadków zleceniodawca pozostaje wtedy jedynym lub głównym klientem 
wykonawcy usług. wskazane elementy relacji między wykonawcą a zleceniodaw-
cą usługi uzasadniają odejście od założeń, które leżą u podstaw przepisów o umowie 
appalto w prawie włoskim oraz o umowie o dzieło w prawie polskim. asymetria 
stosunków kontraktowych między zleceniodawcą a osobą świadczącą usługi w ra-
mach działalności jego przedsiębiorstwa uzasadnia także odejście od modelu prze-
pisów o charakterze dyspozytywnym na rzecz uregulowania kluczowych zagadnień 
normami o charakterze bezwzględnie obowiązującym81. jednocześnie nie sposób 
nie zauważyć, że polskie przepisy o umowie zlecenia uwzględniające wiążący cha-
rakter wskazówek zleceniodawcy (art. 737 k.c.), zasadniczo osobisty charakter 
świadczeń (art. 738 k.c.), obowiązek zapłaty zaliczek (art. 743 k.c.) oraz ustanie 
stosunku zobowiązaniowego z powodu śmierci zleceniobiorcy (art. 748 k.c.) bardziej 
odpowiadają charakterowi zobowiązań osoby fizycznej wykonującej działalność 
w ramach samozatrudnienia niż usługom świadczonym w ramach przedsiębiorstwa 
prowadzonego w większym rozmiarze.

6.3. roszCzenia podwykonawCów

zakres podmiotowy ochrony podwykonawców w prawie włoskim jest inny niż 
w prawie polskim. przede wszystkim konstrukcja ta znajduje zastosowanie do 
wszystkich umów, których przedmiotem jest świadczenie usług w ramach zorgani-
zowanego przedsiębiorstwa (appalto). jest to rozwiązanie zasługujące na uwagę. 
bezpośrednie roszczenie podwykonawców skonstruowane w prawie polskim jako 
szczególny przywilej związany z umową o roboty budowlane musi budzić wątpli-
wości natury konstytucyjnej. działalność w sferze budownictwa nie jest jedyną, 
w której podwykonawcy narażeni są na ryzyko związane z niewypłacalnością wy-
konawcy. to samo można powiedzieć w szczególności o przemyśle stoczniowym, 
lotniczym, złożonych projektach z zakresu nowych technologii itp. w zasadzie 
żadna sfera działalności, w której wykonawca usługi decyduje się na outsourcing 
części swojej działalności, nie jest wolna od tego typu ryzyka, w którym istotną 
część odgrywa niebezpieczeństwo nieuczciwych działań osób decydujących o spo-
sobie gospodarki finansowej wykonawcy. jeżeli konstrukcja bezpośrednich roszczeń 
podwykonawców miałaby być w ogóle utrzymana w prawie polskim, to włoski 
model należy uznać za godzien naśladowania w zakresie, w jakim traktuje on te 
instytucje jako ogólną konstrukcję prawa umów o świadczenie usług.

81 w prawie włoskim taki charakter ma uregulowanie sytuacji zależności ekonomicznej między przedsiębior-
cami przez ustawę o poddostawcach.
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wątpliwości budzić może natomiast przyznanie w prawie włoskim ochrony 
wyłącznie podwykonawcom związanym z wykonawcą stosunkiem pracy najem-
nej. można odnieść wrażanie, że tak ukształtowana instytucja jest całkowicie 
zbędna. ze względu na koszty postępowania, konieczną wiedzę oraz ograniczony 
dostęp do informacji o stosunkach umownych niewypłacalnego wykonawcy pra-
cownicy tylko wyjątkowo będą zdolni dochodzić roszczeń bezpośrednio od za-
mawiającego. w polsce i we włoszech działają fundusze gwarantujące wypłatę 
świadczeń pracowniczych w razie upadłości82. można się spodziewać, że gros 
roszczeń pracowników najemnych będzie realizowanych w ramach świadczeń 
tych funduszów. pozostała część zostanie raczej ściągnięta i wypłacona przez 
syndyka niż dochodzona indywidualnie przez pracowników od kontrahentów 
upadłego pracodawcy.

trzecia istotna różnica konstrukcji ochrony podwykonawców w prawie włoskim 
i polskim dotyczy ustania odpowiedzialności zamawiającego. prawo włoskie przyj-
muje, że wypłata wynagrodzenia do rąk wykonawcy przed zgłoszeniem roszczenia 
przez podwykonawcę umarza odpowiedzialność wobec podwykonawców. w istotę 
polskiej konstrukcji wpisane jest ryzyko konieczności „podwójnego” świadczenia 
przez zamawiającego83. rozwiązanie włoskie zmniejsza ryzyko zamawiającego 
kosztem skuteczności ochrony podwykonawców. rozstrzygnięcie między tymi 
dwoma modelami ochrony podwykonawców zależy od przyjętych założeń politycz-
noprawnych. szersze rozważania na ten temat przekraczają ramy tego opracowania. 
należy jednak zauważyć, że głównym źródłem ryzyka podwykonawców nie są dzia-
łania zamawiającego, ale zachowanie wykonawcy oraz podmiotów, które kontrolują 
działania wykonawcy. skłania to do refleksji, że rozwiązania chroniące podwykonaw-
ców powinny raczej koncentrować się na odpowiedzialności podmiotów dominujących 
w stosunku do wykonawcy niż zwiększaniu ryzyka zamawiającego.

6.4. następCze zmiany treśCi zobowiązania

regulacja appalto poświęca stosunkowo wiele przepisów zagadnieniom na-
stępczej zmiany umowy oraz wpływu zmieniających się okoliczności na treść zo-
bowiązań stron oraz na trwałość łączącego je stosunku umownego. z punktu widze-
nia reguł ekonomii transakcyjnej jest to zainteresowanie jak najbardziej słuszne. we 
wszystkich przypadkach, w których transakcja łączy element nieodwracalnego za-
angażowania ekonomicznego przynajmniej jednej ze stron (specific investment) 
z elementem nieprzewidywalnych okoliczności wpływających na ekonomiczną 
efektywność transakcji (bounded rationality), potrzebne staje się wprowadzenie 

82 we włoszech jest to Fundusz gwarancyjny krajowego instytutu zabezpieczenia społecznego (istituto 
nazionale della previdenza sociale) działający na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1982 r., nr 297.

83 por. uchwała sn z dnia 28 czerwca 2006 r., iii Czp 36/06, osnC 2007, nr 4, poz. 52.

Marcin Spyra: Czy regulacja umów o świadczenie usług w prawie włoskim może być inspiracją…



112

instytucji odbiegających od tradycyjnego paradygmatu prawa umów wywodzącego 
się z zasady pacta sunt servanda oraz równej pozycji stron84. konflikt interesów 
oraz najczęściej asymetria ekonomicznego zaangażowania w umowę powodują, że 
dostosowanie umowy do nowych okoliczności w procesie renegocjacji nie jest 
efektywnym narzędziem85. w literaturze ekonomicznej wskazuje się, że rozwiąza-
niem tego dylematu jest wprowadzenie elementów hierarchicznej struktury organi-
zacji pozwalającej uprawnionemu podmiotowi na określenie treści relacji łączącej 
strony ex post w sposób władczy, tak aby odpowiadała ona zmienionym warunkom. 
modelowym przykładem takich rozwiązań są relacja spółki, w której kompetentne 
organy mogą podejmować decyzje zgodnie z ustaloną procedurą bez konieczności 
odwoływania się do zgody wszystkich uczestników stosunku spółki, oraz umowa 
o pracę, której kluczowym elementem jest podporządkowanie pracownika polece-
niom pracodawcy86. analogiczne problemy występują także w przypadku długoter-
minowych relacji umownych lub umów dotyczących niestandardowych świadczeń. 
także w tych przypadkach zmieniające się okoliczności lub nowe informacje 
o przedmiocie umowy wymagają adaptacji treści stosunku prawnego. stąd potrzeba 
mechanizmów władczego oddziaływania, które zastąpią nieefektywny mechanizm 
renegocjacji87. takim mechanizmem może być zmiana umowy przez sąd lub prawo 
jednostronnej zmiany umowy przez stronę. 

regulacja appalto przyjmuje zasadę, zgodnie z którą prawo do adaptacji umo-
wy przysługuje bezpośrednio zamawiającemu (art. 1660). analogiczne prawo 
przysługuje wykonawcy wyłącznie na podstawie postanowień umownych. w prze-
ciwnym przypadku wykonawca może jedynie domagać się zmiany umowy przez 
sąd. jest to rozwiązanie niepozbawione zalet. można założyć, że strony mają lepszy 
i tańszy dostęp do informacji potrzebnych do zmiany umowy niż sąd. brak koniecz-
ności interwencji przyspiesza potrzebne rozstrzygnięcie. dobrym rozwiązaniem jest 
także przyznanie uprawnienia do modyfikacji wyłącznie jednej ze stron. eliminuje 
to problem konkurencyjnych decyzji stron. właściwa wydaje się także norma przy-
znająca zamawiającemu uprawnienie do modyfikacji umowy. prawidłowe wykona-
nie usługi w wielu przypadkach ingeruje w sferę interesów zamawiającego, których 
znaczenie życiowe, ekonomiczne i moralne przeważa nad wagą interesu wykonaw-

84 o.e. williamson: The Governance of Contractual Relations, journal of law and economics 1979, vol. 22, 
nr 2, s. 250; F. Haddad: Advancing the Theory of the Cooperative organization: The Cooperative as a True Hybrid, 
annals of public and Cooperative economics 2012, vol. 83, nr 4, s. 451–452; r. makadok, r. Croff: Both Market 
and Hierarchy: An Incentive-System Theory of Hybrid Governance Forms, academy of management review 2009, 
vol. 43, nr 2, s. 297 i n.

85 por. m.in. a.a. alchian, H. demsetz: Production, Information Costs and Economic organization, american 
economic review 1972, vol. 62, s. 777 i n.; s. shavell: Contractual Holdup and Legal Intervention, journal of 
legal studies 2007, vol. 36, s. 347–348. 

86 o.e. williamson: Comparative Economic organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, 
administrative science Quarterly 1991, vol. 36, nr 2, s. 274–276; p. bolton, m. dewatripont: Contract Theory, 
Cambridge (ma), london 2005, s. 490 i n.

87 o.e. williamson: Comparative…, op. cit., s. 278.
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cy polegającego na otrzymaniu wynagrodzenia88. przyznanie prawa jednostronnej 
modyfikacji zobowiązania jednej ze stron rodzi także ryzyko nadużyć. problemem 
pozostają granice, w jakich jednostronna zmiana zobowiązania jest dopuszczalna. 
prawo włoskie posługuje się kryterium relacji wartości zmian do wysokości umó-
wionego wynagrodzenia. przekroczenie progu 1/6 wysokości pierwotnego wyna-
grodzenia zwalnia wykonawcę z obowiązku zastosowania się do wprowadzonych 
zmian (art. 1661 ust. 1). próg został określony w sposób arbitralny. przede wszyst-
kim jest to jednak rozwiązanie stosunkowo czytelne. w wielu przypadkach pozwa-
lano na jasne określenie granicy związania wykonawcy wprowadzonymi zmianami. 
z tego punktu widzenia efektywność omawianego rozwiązania osłabia zakaz wpro-
wadzania zmian istotnych jakościowo i ilościowo (art. 1660 ust. 2).

7. podsumowanie

włoskie prawo prywatne zawiera wiele oryginalnych rozwiązań, które mogą 
być inspiracją dla nowego modelu regulacji usług w prawie polskim. na podstawie 
przeprowadzonej analizy można między innymi wskazać możliwość posłużenia się 
systematyką typów umów, która nie zakłada dychotomii umowy o świadczenie usług 
oraz umowy o dzieło. zobowiązania, których przedmiotem jest osiągnięcie zdefi-
niowanego rezultatu, jak również zobowiązania do wykonywania określonych 
czynności mogą z powodzeniem zostać ujęte w jednym typie umowy. rozwiązania 
przyjęte w prawie włoskim wskazują także na potrzebę uwzględnienia różnicy sy-
tuacji usługodawcy świadczącego w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa 
oraz usługodawcy będącego osobą fizyczną, która świadczy usługi w ramach dzia-
łalności wykonywanej osobiście. model, który zakłada skonstruowanie odrębnych 
typów umów w oparciu o to właśnie kryterium, zdaje się nie w pełni odpowiadać 
problemom współczesnego obrotu gospodarczego w polsce. taki podział nie 
uwzględnia bowiem konsekwencji, jakie dla oceny pozycji kontraktowej usługo-
dawcy ma wiele istotnych czynników, takich jak możliwość dywersyfikacji źródeł 
przychodu, cechy osobiste zamawiającego (przedsiębiorca/konsument) itd. niemniej 
prawo włoskie może w tym zakresie być inspirującym przykładem skłaniającym do 
poszukiwania oryginalnych polskich rozwiązań problemu specyfiki stosunków 
ekonomicznych i prawnych osób fizycznych świadczących osobiście usługi w ramach 
działalności gospodarczej. podobnie jako ważne źródło inspiracji można ocenić 
konstrukcję bezpośrednich roszczeń podwykonawców. w prawie włoskim jest ona 
elementem regulacji ogólnego typu umowy o świadczenie usług — appalto. jedno-
cześnie prawo włoskie w znacznie większym stopniu ogranicza ryzyko zamawiają-

88 można oczywiście wskazać także argumenty za przyznaniem takiego prawa wykonawcy. zwykle dysponu-
je on większą wiedzą dotycząca prawidłowego sposobu wykonania zobowiązania.
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cego niż rozwiązania przyjęte na gruncie polskich przepisów o umowie o roboty 
budowlane. na szczególną uwagę zasługują włoskie reguły dotyczące następczej 
zmiany zobowiązania do świadczenia usługi będącej konsekwencją powstania lub 
wykrycia okoliczności nieznanych stronom przy zawarciu umowy. ich kluczowymi 
elementami są uprawnienie zamawiającego do jednostronnej adaptacji umowy oraz 
określenie granicy tego uprawnienia przy użyciu kryterium relacji wartości zmian 
do wysokości umówionego wynagrodzenia. jest to konstrukcja, która mimo arbi-
tralnego charakteru wyznaczonej granicy pozwala na przejrzyste określenie sposo-
bu dostosowania umowy do okoliczności, których strony nie uwzględniły przy za-
wieraniu umowy.
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