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RYZYKO BIZNESOWE. 
CZY TARCZA ZAPEWNI CI WSPARCIE? 



1 PRAWO  

PRACY 

Covid-19 może stanowić dla wielu firm zarówno przeszkodę w zarobkowaniu, jak i szansę na 

odnalezienie nowych pól rozwoju. Wiemy, że sprostanie nowym wymogom oraz oszacowanie 

ryzyk z nich wynikających jest bardzo trudne.  

Dlatego też kancelaria Kochański & Partners powołała specjalny zespół ekspertów, pracujący  

w trybie 24/7, który zapewni Państwu niezbędne, kompleksowe wsparcie. 

PROPOZYCJA USŁUG KANCELARII KOCHAŃSKI & PARTNERS 

 

• szacowanie ryzyk wynikających z wprowadzanych przepisów;  

• nadzwyczajna zmiana stosunków - weryfikacja umów wiążących Klienta w kontekście możliwości 

powołania się przez Niego lub przez jego kontrahenta (a także obrona przed takim działaniem 

kontrahenta) na tzw. nadzwyczajną zmianę stosunków zgodnie z art. 357(1) kodeksu cywilnego. 

Analogiczna weryfikacja umów w kontekście powołania się na siłę wyższą (następcza niemożliwość 

świadczenia z art. 475 kodeksu cywilnego); 

• renegocjowanie umów cywilnoprawnych w celu optymalizacji prawnej oraz biznesowej bieżących 

zobowiązań Klientów w kontekście zmian na rynku wynikających z COVID-19; 

• pomoc w pozyskiwaniu finansowania od Skarbu Państwa w ramach Ustawy o udzielaniu pomocy 

publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, tzw. Polityka Nowej Szansy - co 

obejmuje w szczególności przygotowywanie wniosków o finansowanie w ramach pomocy na ratowanie, 

tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego lub pomocy na restrukturyzację - oraz przygotowanie 

niezbędnej do wniosków dokumentacji i weryfikację możliwości pozyskania przez Klienta środków (po 

wejściu w życie tej Ustawy); 

• optymalizacja podatkowa. 

 

  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG 

KWESTIE OGÓLNE 

• pomoc w zdefiniowaniu kluczowych obszarów działalności wymagających zabezpieczenia od 

strony prawnej  

w związku z epidemią, w tym w obszarze związanym z zatrudnieniem, dotyczącym realizacji 

kontraktów, zapewnienia ciągłości finansowania i innych obszarów;  

• wsparcie na etapie analizy prawnej oraz wdrażania rozwiązań pozostających w związku z regulacjami 

prawnymi dotyczącymi zwalczania epidemii COVID-19; 

• wsparcie przy negocjacjach i zawieraniu z przedstawicielami pracowników wszelkiego typu 

„porozumień kryzysowych”, wnikających ze stanu epidemii; 
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• opracowanie kompleksowej dokumentacji zmierzającej do uzyskania dofinansowania ze środków 

publicznych na podstawie postanowień Specustawy oraz z środków europejskich 

• wprowadzanie rozwiązań mających na celu uelastycznienie czasu pracy; 

• udział w prowadzeniu komunikacji z pracownikami, w tym przygotowanie odpowiednich materiałów 

informacyjnych dla pracowników wobec zagrożenia COVID-19. 

 

UZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA Z FGŚP  

• Pomoc w zdefiniowaniu kluczowych wymogów dotyczących uzyskania dofinansowania, w tym  

w szczególności wsparcie w zakresie weryfikacji spełnienia kryteriów uzyskania dofinansowania  

z FGŚP; 

• konsultacje prawne dotyczące wymogów formalnych wnioskowania o dofinansowanie z FGŚP na 

podstawie art. 15 g tzw. Specustawy (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), w tym w szczególności metod wyliczenia kwot 

dofinansowania; 

• doradztwo na etapie wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy; 

• opracowanie szczegółowej instrukcji dotyczącej dokumentów oraz informacji niezbędnych do 

wypełnienia wniosku o dofinansowanie, wraz ze wskazówkami technicznymi odnośnie sposobu 

składania wniosku; 

• przygotowanie projektu wniosku o dofinansowanie z FGŚP; 

• wsparcie prawne w zakresie opracowania porozumienia dotyczącego przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

2  
KWESTIE OGÓLNE 

 

• Wsparcie Klientów w przeprowadzeniu testu wypłacalności (w tym audyt umów - poszukiwanie 

możliwości eliminacji „toksycznych” umów na etapie przedsądowym bądź po złożeniu stosownego 

wniosku do sądu); 

• analiza potencjalnej odpowiedzialności Zarządzających (z uwzględnieniem „wakacji upadłościowych” 

planowanych przez rząd w związku z COVID-19) i doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju 

postępowania restrukturyzacyjnego; 

• doradztwo prawne w zakresie finansowania na potrzeby przeprowadzenia restrukturyzacji 

(finansowanie korporacyjne, programy pomocowe przygotowane w tym zakresie przez rząd, 

pozyskanie inwestora); 

• asysta przy przygotowaniu wniosku o restrukturyzację lub wniosku o ogłoszenie upadłości;  

• zabezpieczenie interesów Klienta w trakcie postępowania sądowego (w tym ochrona przed wrogim 

przejęciem).  

 

 

 

 

RESRUKTURYZACJA  

I UPADŁOSĆ 



PRZEDSĄDOWA RESTRUKTURYZACJA/PLAN NAPRAWCZY – kompleksowe wsparcie 

przedsiębiorców  

 

1. Kompleksowy audyt prawno-finansowy Przedsiębiorcy: 

• analiza modelu biznesowego, struktury i kultury organizacyjnej oraz systemu kontroli,  

• identyfikacja i weryfikacja ustanowionych zabezpieczeń oraz zobowiązań Przedsiębiorcy 

wynikających z umów: 

 kredytów i pożyczek, 

 o pracę, zlecenie, współpracę, 

 najmu, leasingu, 

 innych umów – np. dostaw produktów i/lub usług , 

• identyfikacja i weryfikacja uprawnień Przedsiębiorcy wynikających z ww. umów oraz planowanych 

przychodów Przedsiębiorcy; 

• identyfikacja i weryfikacja zobowiązań podatkowych; 

• identyfikacja kwestii spornych, wymagających aktywności procesowej (postępowania sądowe  

i egzekucyjne); 

• identyfikacja i oszacowanie wartości aktywów; 

• identyfikacja i weryfikacja stałych kosztów; 

• weryfikacja przepływów finansowych; 

• identyfikacja i weryfikacja zobowiązań, w zakresie których możliwa jest restrukturyzacja, 

renegocjacje i zmiana postanowień umów; 

• identyfikacja obszarów, w zakresie których możliwe jest ubieganie się o wsparcie finansowe ze 

środków publicznych lub zwolnień/ulg oferowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej . 

 

PLAN NAPRAWCZY 

• przygotowanie Planu Naprawczego w oparciu o wyniki przeprowadzonego Audytu; 

• przedstawienie Przedsiębiorcy wyników Audytu i założeń Planu Naprawczego; 

• ustalenie z Przedsiębiorcą finalnej wersji Planu Naprawczego.   
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Rozwiązywanie problemów z płatnością należności podatkowych:  

• planowanie pozyskania najbardziej efektywnej pomocy – z uwzględnieniem limitów; 

• przygotowanie wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności 

podatkowych lub o czasowe zawieszenie obowiązku pobierania zaliczek na podatek –  

z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Finansów dla administracji skarbowej;  

• wsparcie w przyspieszeniu zwrotów VAT (w tym VAT zatrzymanego na rachunkach split 

payment); 

• wsparcie w rozliczeniu ulgi B+R oraz IP Box w trakcie roku podatkowego. 

 

 

 

PRAWO  

PODATKIOWE 



NIERUCHOMOŚCI 

UMOWY NAJMU POZA GALERIAMI HANDLOWYMI O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY PONIŻEJ 

2000M2 

• analiza postanowień umowy najmu pod kątem postanowień dotyczących: 

 siły wyższej,  

 możliwości żądania obniżenia czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat 

określonych w umowie; 

• analiza postanowień umów serwisowych w budynkach komercyjnych w zakresie możliwości 

renegocjacji określonych tam stawek; 

• renegocjacja wzajemnych stosunków stron, w tym w zakresie polubownego załatwienia sprawy  

w postaci zawarcia odpowiednich porozumień/aneksów do umów; 

• w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - 

przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej jak najlepiej zabezpieczającej interesy 

Klienta;  

• analiza umów kredytowych pod kątem ewentualnego ryzyka w przypadku przestoju w płatności 

czynszu przez najemców. 
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4  PRAWO 

BANKOWE 

Wsparcie prawne Klientów banków w procesie renegocjacji i zmiany umów kredytów i pożyczek – tzw. 

restrukturyzacja przedsądowa: 

• audyt finansowy -> weryfikacja umów i sytuacji majątkowej Klienta; 

• kontakt z instytucjami finansowymi w celu podjęcia negocjacji; 

• prowadzenie negocjacji w zakresie zmiany umów i składanie w imieniu Klienta stosownych 

wniosków (wakacje kredytowe, modyfikacja wysokości bieżących zobowiązań, refinansowanie 

zobowiązań, etc.); 

• weryfikacja i wsparcie prawne na etapie zawierania aneksów, ustanawiania dodatkowych 

zabezpieczeń. 

 

Outsourcing - wsparcie prawne banków w procesie renegocjacji i zmiany umów kredytów 

i pożyczek. 

 

Wsparcie prawne instytucji pożyczkowych w zakresie weryfikacji i wprowadzenia stosownych zmian 

do umów pożyczek, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie 

konsumenckim. 
 
 
 



UMOWY NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M2 

Analiza praw i obowiązków stron umowy w celu odpowiedzi m.in. na następujące pytania:  

• czy umowa najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 faktycznie 

wygasa;  

• kto odpowiada za przedmioty pozostawione w przedmiocie najmu;  

• co z obowiązkami wynajmującego wobec najemcy oraz podmiotów trzecich;  

• czy wynajmujący może zażądać wydania lokalu przez najemcę;  

• jaki będzie skutek braku złożenia przez najemcę oferty przedłużenia obowiązywania umowy na  

dotychczasowych warunkach (o której mowa w tarczy antykryzysowej);  

• jaki będzie mieć skutek odrzucenie przez wynajmującego oferty najemcy przedłużenia 

obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach; 

• co stanie się w sytuacji, gdy wynajmujący nie odpowie lub odrzuci ofertę najemcy.  

 

TRANSAKCJE NIERUCHOMOŚCIOWE 

 

• Kompleksowe wsparcie przy sprzedaży / akwizycji nieruchomości , w szczególności komercyjnych 

(w formie asset deal lub share deal), w tym wsparcie przy : 

 strukturyzacji transakcji,  

 procesie due diligence (tj. przy badaniu prawnym przedmiotu transakcji);  

 przygotowaniu wszelkiej dokumentacji prawnej/transakcyjnej;  

• wsparcie przy leasingu zwrotnym nieruchomości, organizacji i przeprowadzeniu procesu sale and 

lease back nieruchomości (co umożliwia pozyskanie środków finansowych przy jednoczesnym 

zapewnieniu korzystania z nieruchomości), w tym m.in. identyfikacja inwestora branżowego 

uczestniczącego w transakcji; 

• analiza zawartych umów przedwstępnych w kontekście  

 możliwego odstąpienia od umowy;  

 zastosowanego schematu korekty ceny, potencjalnej możliwości renegocjacji warunków umów.  
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