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Glosa do wyroku sądu NajwyższeGo  
z dNia 12 paździerNika 2011 r. (ii Csk 29/11)1

1. Zastrzeżenie umowne, uzależniające zgodę jednej ze stron na doko-
nanie czynności prawnej z osobą trzecią bez upoważnienia ustawowego 
należy traktować jako zastrzeżenie warunku w rozumieniu art. 89 k.c. 
Warunek taki nie wiąże osoby trzeciej.

2. Nie może powoływać się na art. 488 § 2 k.c. ten, kto nie spełnił swego 
świadczenia.

W ostatnim czasie zauważalna jest w judykaturze i piśmiennictwa ogólna 
tendencja do tego, by poszukiwać w prostych sprawach szczególnie trudnych 
rozwiązań. Komentowany wyrok należy do tej grupy dość licznych orzeczeń 
Sądu Najwyższego, które komplikują rozpoznawaną materię ponad miarę. 
W dodatku opiera się on na błędnej wykładni dość czytelnych i prosto skonstru-
owanych przepisów Kodeksu cywilnego. Warto więc poświęcić mu kilka słów.

Stan faktyczny będący podstawą komentowanego rozstrzygnięcia przed-
stawia się w sposób pozornie skomplikowany. Zwróćmy jednak uwagę na te 
jego elementy, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia i przedstawionego 
uzasadnienia. 

Strony zawarły dwie umowy dzierżawy nieruchomości oraz towarzyszącą 
im umowę o współpracy. Czynsz dzierżawny miał być zapłacony w trzech 
ratach. Dzierżawca ponosić miał także ciężary publicznoprawne. W umowie 
dzierżawy zastrzeżono, że sprzedaż nieruchomości przez wydzierżawiających 
wymagać będzie zgody dzierżawcy. Dzierżawca nie wywiązał się z umowy: 
nie płacił podatków i kolejnych rat czynszu. Wobec tego wydzierżawiający 
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odstąpili od umowy, a następnie sprzedali wydzierżawione nieruchomości 
osobie trzeciej – powodowi w sprawie. Spór, jakiego dotyczy komentowane 
orzeczenie, to spór o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym poprzez wykreślenie wpisu dzierżawy na rzecz pozwanego. 
Z pobieżnego i jednak niedokładnego opisu stanu faktycznego i toku instancji 
wnioskować można, że wydzierżawiający skutecznie odstąpili od umów dzier-
żawy lub też skutecznie je wypowiedzieli, co doprowadziło do wygaśnięcia 
prawa ujawnionego w księdze wieczystej. Skoro tak, to żądanie wykreślenia 
wpisu jest w pełni uzasadnione. Dlatego też rozstrzygnięcie (oddalenie skargi 
kasacyjnej pozwanego) wydaje się słuszne i oczywiste. Zastrzegam jednak, 
że nie o ocenę samego rozstrzygnięcia w komentarzu niniejszym chodzi, 
a o sposób, w jaki Sąd Najwyższy je uzasadnił. 

Pozwany podniósł w kasacji zarzut naruszenia art. 63 k.c. Naruszenie to 
miało polegać na tym, że wbrew zastrzeżeniu umownemu wydzierżawiający 
nie uzyskał zgody dzierżawcy na sprzedaż wydzierżawionej nieruchomości, 
a tym samym umowa sprzedaży była nieważna. Z tego powodu – zdaniem 
skarżącego – nabywca nieruchomości nie mógł wypowiedzieć umowy dzierża-
wy (wnioskujemy więc, że wypowiadał). Problem dotyczy zatem skuteczności 
zastrzeżenia umownego, w którym właściciel nieruchomości zobowiązuje się 
do niezbywania jej bez zgody dzierżawcy. 

Sąd Najwyższy, odnosząc się do tego zarzutu, stwierdził, że nie doszło 
do naruszenia art. 63 k.c., gdyż przepis ten dotyczy wyłącznie zgody osoby 
trzeciej na dokonanie czynności prawnej w sytuacji, gdy zgoda taka wymagana 
jest przez ustawę lub gdy wymagana jest przez umowę, ale wymaganie to ma 
„zaczepienie” w ustawie. 

Rozumowanie Sądu Najwyższego jest błędne. Owszem, prawdą jest, że nie 
doszło w tym stanie faktycznym do naruszenia art. 63 k.c. Jednak nie z tych 
powodów, które podaje Sąd Najwyższy. Sprawa jest znacznie prostsza: treść 
art. 63 k.c. w żaden sposób nie odnosi się do przedstawionego zarzutu. Warto 
choć raz dokładnie przeczytać ten przepis. Dotyczy on bez wątpienia sytuacji, 
gdy do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej. 
W żadnym razie jednak nie wprowadza jakiejkolwiek sankcji, która dotyka 
czynność prawną, jeśli czynność prawna zostanie dokonana bez wymaganej 
zgody. Zakres przedmiotowy tego przepisu jest bowiem bardzo wąski i w isto-
cie dotyczy dwóch zagadnień o charakterze technicznym: chwili złożenia 
oświadczenia wyrażającego zgodę oraz jego formy. 
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W § 1 ustawodawca dopuszcza wyrażenie zgody przez osobę trzecią także 
przed dokonaniem czynności prawnej i po jej dokonaniu – w tym wypadku ze 
skutkami ex tunc. Oczywiste jest przecież, że zgoda taka jest wyrażana co do 
zasady jednocześnie z dokonywaniem czynności prawnej. W § 2 wprowadza 
zaś wymóg zgodności formy oświadczenia osoby trzeciej z formą zastrzeżoną 
ad solemnitatem, wymaganą dla oświadczenia dokonywającego czynności 
prawnej. Więcej treści w tym przepisie trudno się doszukać.

Co zatem może oznacza sprzeczność zachowania z art. 63 k.c. albo lepiej: 
kiedy mamy do czynienia z taką sprzecznością? Trudno znaleźć sytuację, która 
odpowiadałaby sprzeczności z dyspozycją § 1. Przepis ten usuwa w istocie 
wątpliwość, czy i od kiedy zgoda wyrażona po oświadczeniu osoby dokony-
wającej czynności prawnej jest skuteczna i w tym znaczeniu stanowi rodzaj 
reguły interpretacyjnej. Sprzeczność z § 2 mogłaby wystąpić wtedy, gdyby 
zgoda osoby trzeciej została wyrażona bez zachowania formy zastrzeżonej dla 
oświadczenia dokonywającego czynności ad solemnitatem. Przy tym należy 
podkreślić, że art. 63 k.c. znajduje zastosowanie, chyba że przepis szczególny 
nie reguluje tych kwestii w sposób odmienny2.

Warto w tym miejscu na marginesie dodać, że ustawodawca polski nie 
przewidział żadnej generalnej sankcji braku zgody osoby trzeciej na czyn-
ność prawną. Uregulował natomiast kilka sytuacji szczególnych, w których 
zgoda taka jest wymagana przez ustawę i wówczas opisał skutki braku zgody  
(np. art. 17–19, art. 6471 § 2 i 3 k.c., art. 37 § 2 i 4 k.r.o.).  Większość jednak au-
torów, omawiając kwestię braku zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności 
prawnej, poszukuje tej ogólnej sankcji w treści art. 63 k.c. i z faktu dopuszczal-
ności potwierdzenia wyprowadza tezę, że czynność do chwili potwierdzenia 
dotknięta jest bezskutecznością zawieszoną3. Takie stanowisko reprezentuje 
też Sąd Najwyższy4. Pomijam w tej chwili zasadność takiego rozwiązania. 
Ma ono swoje znaczenie praktyczne. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jego 

2 Tak np. art. 19 k.c., art. 248 § 1 k.c., art. 6471 § 2 i 3 k.c., art. 37 § 4 k.r.o., art. 13 ust. 3 
u.k.w.h.; por. R. Majda, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-
-Szafnicka, Kraków 2009, s. 668–669.

3 Por. M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2002, 
s. 249; Z. Radwański, System prawa prywatnego, t. II: Prawo cywilne – część ogólna, red. 
Z. Radwański, Warszawa 2002. 

4 Uchwała SN z dnia 26 marca 2002 r. (II CZP 15/02), SP z 2003 r. Nr 2, poz. 18; uchwała 
SN z dnia 19 grudnia 2008 r. (III CZP 122/08), OSNC z 2009 r. Nr 7–8, poz. 115; wyrok 
SN z dnia 29 maja 2007 r. (V CSK 69/07), LEX nr 442625, teza 2. 
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źródła nie można poszukiwać w art. 63 k.c. Można natomiast próbować przyj-
mować interpretację per analogiam do tych sytuacji, gdy ustawodawca wprost 
taką sankcję przewidział5. Warto jednak pamiętać, że w tych szczegółowych 
uregulowaniach nie zawsze brak zgody osoby trzeciej wiąże się z sankcją 
bezskuteczności zawieszonej. Dzieje się tak tylko wówczas, gdy ustawodawca 
wyraźnie to stanowi. W przeciwnym razie brak zgody należy traktować jako 
brak jednego z elementów składowych czynności prawnej. Czynność będzie 
więc nieważna (art. 58 § 1 k.c.). Co więcej, w niektórych wypadkach ustawo-
dawca nie pozostawia wątpliwości co do nieważności czynności dokonanej 
bez wymaganej zgody (art. 19 k.c., art. 37 § 4 k.r.o.). 

Nie sposób też zgodzić się z powtarzanym w orzecznictwie i literaturze 
twierdzeniem, że art. 63 dotyczy tylko zgody wymaganej przez ustawę lub 
przez umowę, ale na podstawie upoważnienia ustawowego6. Uzasadnienie tego 
stanowiska nie jest pogłębione. Sam ustawodawca nie ograniczył stosowania 
tego przepisu w podobny sposób. Wykładnia celowościowa wyklucza taką 
interpretację. Przecież art. 63 wyjaśnia jedynie pewne wątpliwości co do chwili 
oświadczenia i jego formy. Dlaczego zatem ten techniczny w istocie przepis 
nie mógłby odnosić się do każdego wypadku, gdy zgoda osoby trzeciej jest 
elementem czynności prawnej? Gdyby zawierał w sobie regulację dotyczącą 
sankcji braku zgody, wówczas powyższa interpretacja mogłaby być upraw-
niona, a w każdym razie łatwiej byłoby ją zaakceptować. 

Nawet gdyby jednak przyjąć, że art. 63 k.c. nie dotyczy zgody wymaganej 
przez umowę bez ustawowego „zaczepienia”, to i tak nie miałoby to żadnego 
znaczenia dla roszczenia strony powodowej w procesie, w którym zapadł oma-
wiany wyrok, a to ze względu na opisaną wyżej treść tego przepisu. Można 
powiedzieć, że skarżący złapał Sąd Najwyższy w skuteczną pułapkę błędnej 
wykładni art. 63 k.c. Sąd Najwyższy zamiast wykluczyć ten przepis jako po-
tencjalną podstawę podnoszonego roszczenia, uwikłał się w spór na jego tle.

Jak widać, art. 63 k.c. żyje w orzecznictwie i literaturze swoim własnym, nie-
zależnym od woli ustawodawcy, życiem. Mający znikome znaczenie jurydycz-
ne przepis staje się materialną podstawą rozstrzygania sporów, które dotyczą zu-
pełnie innych zagadnień. Co gorsza, sądy doszukują się w art. 63 treści, których 

5 Np. art. 18, § 103 k.c. 
6  Por. Z. Radwański, System..., s. 308; M. Kozik, Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności 

prawnej w świetle art. 63 k.c. – zagadnienia wybrane, cz. 2, Rejent 2007, s. 75; wyrok SN 
z dnia 12 maja 2004 r. (III CK 512/02), LEX nr 483367; M. Borkowski, Glosa do wyroku 
SN z 12.10.2011, II CSK 29/11, LEX/el. 2012.
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na próżno w nim szukać. Można przypuszczać, że Sąd Najwyższy, chcąc wydać 
słuszne rozstrzygnięcie, a będąc pod wypływem mylnego rozumienia treści  
art. 63, uciekł się do takiego zabiegu interpretacyjnego. Był on jednak zbędny.

W ten sposób można przejść do oceny pierwszej i budzącej kontrowersje 
tezy glosowanego orzeczenia. Warto zastanowić się, jakie skutki prawne wy-
wołuje uczynione przez  strony zastrzeżenie, mocą którego właściciel zobo-
wiązuje się do niezbywania rzeczy bez zgody drugiej strony umowy dzierżawy. 
Zacznijmy od tego, że zastrzeżenie takie jest dopuszczalne. Uprawniony może 
zobowiązać się, że nie dokona określonych rozporządzeń prawem (art. 57 
§ 2). Zobowiązanie takie podlega ocenie z punktu widzenia granic swobody 
umów (art. 3531 k.c.). Zakładając jego dopuszczalność i skuteczność, musimy 
poszukiwać sankcji zachowań sprzecznych z dyspozycją takiego zastrzeżenia 
umownego w regulacji odnoszącej się do niewykonania istniejącego zobowią-
zania (art. 471 i n. k.c.)7. Bez wątpienia jednak zastrzeżenie takie nie wpływa 
na ważność samego zbycia, gdyż wiąże ono jedynie strony. W razie zawarcia 
umowy bez zastrzeżonej zgody osoby trzeciej nie można zastosować art. 59 
k.c., gdyż z zastrzeżenia takiego nie wynika wprost żadne roszczenie odno-
szące się do zbywanej rzeczy8. Uprawniony bowiem nie zastrzegał dla siebie 
prawa nabycia rzeczy z pierwszeństwem czy też prawa pierwokupu, a jedynie 
prawo do wyrażenia zgody na jej zbycie. Jeśli więc osoba, na rzecz której takie 
zobowiązanie zastrzeżono, nie wyraziła zgody na zbycie rzeczy lub której nie 
zapytano o zgodę, a wskutek zbycia rzeczy poniosła szkodę, może domagać się 
jej naprawienia. Strony mogą też przewidzieć w umowie odmienne, specjalne 
sankcje zbycia rzeczy bez zgody uprawnionego (np. karę umowną).

Powyższe wnioski wydają się oczywiste. Tym bardziej zaskakująca jest 
treść I tezy wyroku, która utożsamia umowne zastrzeżenie zgody na zbycie 
rzeczy z warunkiem w rozumieniu art. 89 kc. Owszem, istnieje pewne kon-
strukcyjne podobieństwo zdarzenia przyszłego i niepewnego, którego wystą-
pienie determinuje powstanie skutku prawnego czynności prawnej (warunek 
w rozumieniu art. 89 k.c.) i zastrzeżenia umownego, którego treścią jest zgoda  
osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej9. Jednak sam fakt niepewności 

7 M. Pyziak-Szafnicka, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-
-Szafnicka, s. 573.

8 Przeciwnie M. Pyziak-Szafnicka (ibidem, s. 574); por. M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny..., 
s. 249.

9 B. Giessen, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, s. 948.
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i przyszłego charakteru oświadczenia osoby trzeciej nie oznacza, że mamy do 
czynienia z warunkiem w rozumieniu art. 89. Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że utożsamiając to zastrzeżenie zawarte w umowie dzierżawy z warunkiem, 
Sąd Najwyższy po prostu pomylił czynność, do której w istocie zastrzeżenie 
to się odnosi. Wyjaśnijmy zatem wszystko po kolei. 

Warunkiem jest zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skut-
ków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Może być ono 
zawarte w treści każdej niemal czynności prawnej, której przedmiotem jest 
powstanie lub ustanie tychże skutków albo w innej czynności dokonanej przez 
te same osoby. Warunek oddziaływa bowiem wyłącznie pomiędzy stronami 
danego stosunku prawnego. Nie może on oddziaływać na relacje z innymi 
osobami, gdyż jako zastrzeżenie umowne nie wiąże ich. Nie można zatem 
przyjąć, że warunkiem jest jakiekolwiek zastrzeżenie, choćby odnoszące się 
do zdarzenia przyszłego i niepewnego, jeśli nie jest zawarte w porozumie-
niu stron, pomiędzy którymi dany stosunek prawny ma powstać czy ustać. 
A z taką sytuacją mamy do czynienia w stanie faktycznym będącym podstawą 
komentowanego wyroku. To umowa dzierżawy została opatrzona zastrzeże-
niem, w myśl którego zbycie nieruchomości przez właściciela na rzecz osoby 
trzeciej uzależnione byłoby od zgody dzierżawcy. Pojawia się więc pytanie, 
jakie to skutki powstawałyby lub ustawałyby z chwilą wyrażenia zgody lub jej 
braku. Na pewno wykluczyć musimy skutki umowy przeniesienia własności, 
gdyż była ona zawarta pomiędzy innymi osobami. Taki wniosek wyklucza 
przecież sam Sąd Najwyższy („warunek taki nie wiąże osoby trzeciej”). Żaden 
skutek umowy dzierżawy nie został uzależniony od tak opisanego zdarzenia 
przyszłego i niepewnego, więc w stosunku do tej umowy takie zastrzeżenie 
warunkiem także nie jest. A zatem nie sposób wskazać skutków czynności 
prawnej, które uzależnione byłyby od tak uczynionego w umowie dzierżawy 
zastrzeżenia. Tym samym zastrzeżenie to nie może być uznane za warunek 
w rozumieniu art. 89 k.c.10 

Wypada więc poprzestać na stwierdzeniu, że Sąd Najwyższy i tym razem 
poszedł za daleko i niepotrzebnie przeniósł rozważania dotyczące zgody 
osoby trzeciej na grunt rozporządzeń warunkowych. Wystarczyło przecież 
wskazać, że uczynione przez strony zastrzeżenie nie korzysta z rozszerzonej 
skuteczności jako postanowienie czynności dokonanej inter partes. Jako takie 
rodzi jedynie zobowiązanie do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 

10  Podobnie M. Borkowski, Glosa...
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zobowiązania i w żaden sposób nie wpływa na ważność dokonanego przez 
wydzierżawiających bez zgody dzierżawcy przeniesienia własności. 

Druga teza komentowanego orzeczenia, choć w tym konkretnym wypadku 
w pełni zrozumiała i uzasadniona w świetle przytoczonych przez Sąd okolicz-
ności faktycznych, nie do końca odpowiada prawidłowej wykładni art. 488 
§ 2 k.c. Ustawodawca w przepisie tym głosi: „Jeżeli świadczenia wzajemne 
powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się 
ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia 
wzajemnego”. Znaczenie tego przepisu sprowadza się do usankcjonowania 
racjonalnego zachowania dłużnika wzajemnego, który nie spełnia swego świad-
czenia, oczekując na takie zachowanie drugiej strony, z którego wnioskować 
można o gotowości do spełnienia własnego świadczenia. Jeżeli z okoliczności 
można wnosić, że druga strona nie zamierza spełnić swego świadczenia, dłużnik 
ma prawo nie spełnić własnego świadczenia. Z sytuacją taką możemy mieć 
do czynienia zwłaszcza, jeśli druga strona składa deklaracje o niewykonaniu 
zobowiązania albo po prostu nie spełnia swego świadczenia na czas. 

Należy zastanowić się, czy art. 488 k.c. może być stosowany do umowy 
dzierżawy. Warto zwrócić bowiem uwagę, że świadczenie wydzierżawiającego 
ma charakter świadczenia ciągłego polegającego na znoszeniu faktu posiadania, 
używania i korzystania z rzeczy będącej jego własnością przez dzierżawcę. 
Wydzierżawiający spełnia swe świadczenie nie jednorazowo – jak przyjął to 
Sąd Najwyższy, poprzez wydanie rzeczy – lecz stale. Dzierżawca zaś płaci 
swój czynsz okresowo, choć możliwe jest ustalenie przez strony zapłaty czyn-
szu jednorazowo w postaci skapitalizowanej lub w kilku ratach płaconych 
w okresie krótszym niż okres dzierżawy. W literaturze przyjmuje się zgodnie, 
że świadczenia z umowy dzierżawy nie są świadczeniami jednoczesnymi11, 
więc przepisów art. 488 k.c. do tej umowy stosować nie można. Szczególna 
regulacja dotycząca skutków opóźnienia w zapłacie czynszu przewidziana 
w art. 703 k.c. wyklucza możliwość skorzystania przez wydzierżawiającego 
z art. 488 § 2 k.c. Czy wyłączone jest jednak stosowanie tego przepisu w sy-
tuacji, gdy to wydzierżawiający nie spełnia swego świadczenia? Pojawia się 
więc pytanie o to, w jaki sposób wydzierżawiający mógłby nie spełnić swe-
go świadczenia i czy świadczenia stron umowy dzierżawy można uznać za  

11 T. Wiśniewski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania, t. I, 
Warszawa 1996, s. 456; A. Olejniczak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowiąza-
nia – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2010.
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spełniane jednocześnie. Wydaje się, że taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, 
gdy wydzierżawiający odbiera przedmiot dzierżawy albo uniemożliwia czy 
utrudnia wykonywanie uprawnień przez dzierżawcę (np. oddając przedmiot 
dzierżawy innej osobie, uniemożliwiając dostęp do gruntu etc.). Ciągły charak-
ter świadczenia wydzierżawiającego i okresowy bądź jednorazowy świadczeń 
dzierżawcy nie mogą wykluczać jednoczesności ich spełniania. Skoro jeden 
świadczy stale, a drugi w określonych terminach, to choćby w chwili spełniania 
świadczenia przez dzierżawcę są one względem siebie jednoczesne. Gdyby 
przyjąć taką interpretację, to w klasycznym układzie stosunków, gdy czynsz 
płacony jest okresowo, dzierżawca mógłby w razie odebrania mu przedmiotu 
dzierżawy zaprzestać płacenia kolejnych rat. W przypadku gdyby spełnił 
swoje świadczenie jednorazowo przy zawarciu umowy, nie miałby się z czym 
powstrzymywać, a tym samym nie mógłby skorzystać z art. 488 § 2 k.c.

Warunkowo Sąd Najwyższy dopuścił możliwość uznania racji skarżące-
go, że z jednoczesnością świadczeń mieliśmy do czynienia. Skoro jednak to 
skarżący nie zapłacił w terminie czynszu w umówionej wysokości, a wskutek 
tego wydzierżawiający odebrali mu grunt, powoływanie się przez niego na 
art. 488 § 2 k.c. i powstrzymanie się z zapłatą dalszych rat było – zdaniem 
Sądu Najwyższego – nieuzasadnione, gdyż to dzierżawca pierwszy nie spełnił 
swego świadczenia. 

Ostateczne stanowisko Sądu Najwyższego zasługuje w omawianym stanie 
faktycznym na aprobatę, choć przemawiają za nim raczej racje słusznościowe. 
Przyznając uprawnienie do powstrzymania się od wzajemnego świadczenia, 
ustawodawca nie uzależnił go od spełnienia własnego, gdyż byłoby to po prostu 
nielogiczne. Albo mam najpierw spełnić swe świadczenie, albo mam prawo się 
z nim powstrzymać. Trzeba jednak tę sprawę obejrzeć w porządku chronolo-
gicznym. Owszem, dzierżawca jako pierwszy nie spełnił swego świadczenia 
w całości: nie zapłacił całej raty. Odebranie gruntu było więc nieuprawnione, 
gdyż wydzierżawiający powinni wykorzystać jedyną – jak się wydaje – w tej 
sytuacji drogę, tj. możliwość wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu 
do zapłaty czynszu (art. 703 k.c.). Ale jednocześnie przyznać trzeba, że dzier-
żawca od tej chwili mógł powstrzymać się ze spełnieniem dalszych rat, skoro 
wzajemne świadczenie wydzierżawiających nie było wykonywane, a podjęte 
przez nich kroki (oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzenie umowy) po-
zwalały sądzić, że nie mają zamiaru świadczyć także w przyszłości.
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