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Szanowni Państwo !
 
Czy z powodu epidemii koronawirusa zaprzestaliście lub ograniczyliście
prowadzenie działalności ?
Czy Wy lub Wasz kontrahent zamknął sklep lub zakład ?
Czy nadal musicie płacić czynsz najmu, raty kredytu  lub  leasingu ?
 
Jeśli tak, to sprawdźcie jak wstrzymać lub uniknąć zapłaty niektórych z tych
świadczeń. Proszę jednak pamiętać, że nie każda sprawa będzie pasować do 
 opracowania. 
 
Rozwiązania poniższe opierają się na tzw. "Tarczy antykryzysowej"          
 na wykorzystaniu znanych  konstrukcji prawnych, które mogą być          
 użyte także dziś:
- siła wyższa – wyłącza możliwość wykonania zobowiązania;
-nadużycie prawa – działanie pozornie zgodne z prawem, które  jest
sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa           
 lub z zasadami współżycia społecznego;
- klauzula rebus sic stantibus - nadzwyczajna zmiana stosunków - przepis
art. 357 [1] kodeksu cywilnego.
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Najem. 
 
Wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania, a najemca  płaci czynsz. 
Zwykle w umowach najmu określa się cel najmu (np. sklep  z odzieżą).
 
Jeśli Państwa sklep lub zakład jest w jednej z branż wymienionych      
 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. (pełna lista na
końcu opracowania), to:
- za czas zamknięcia sklepu wynajmujący nie może pobierać czynszu;
- jeśli czynsz był płatny z góry, to należy wnieść o wystawienie faktury
korygującej i domagać się zwrotu części czynszu;
- jeśli czynsz płatny jest  z dołu, to czynsz za marzec 2020r. powinien      
 być obniżony;
- Wynajmujący nie może wypowiedzieć umowy najmu z powodu braku
zapłaty czynszu, spowodowanego stanem epidemii. 
 
Pamiętajcie Państwo, że wykonywanie umowy najmu
nie może być sprzeczne z prawem.

 



Najem cd. 
 
Jeśli Państwa sklepu lub zakładu nie ma w jednej z branż wymienionych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. (pełna lista      
na końcu opracowania),   ale stan epidemii istotnie wpłynął na spadek
obrotów, to:
- w niektórych przypadkach można powołać się na siłę wyższą
i domagać się obniżenia czynszu;
-w pozostałych przypadkach można powołać się  na „nadzwyczajną  zmianę
stosunków” i także domagać się obniżenia czynszu lub odroczenia jego
zapłaty;
- można domagać się wcześniejszego rozwiązania umowy najmu 
bez żadnych odszkodowań.
 
Pamiętajcie Państwo, że każde z tych uprawień może być dochodzone 
w sądzie, a sąd może zmusić wynajmującego do zmiany treści umowy.
 
 

 



 
Założenia "Tarczy antykryzysowej" dotyczące najmu. 
 
Jeśli wynajmujecie Państwo lokal w obiekcie handlowym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, to:
1. na czas trwania zakazu prowadzenia działalności wygasają wzajemne
zobowiązania (nie musicie Państwo płacić czynszu);
2. aby skorzystać z tego rozwiązania musicie Państwo jednak złożyć
wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia
obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres
obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; 
3. oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia
zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą
bezskutecznego upływu na złożenie oferty.
 
Zalety:
- Przepis jasno określa, że nie musicie Państwo płacić czynszu i precyzyjnie
wskazuje co należy w tym celu zrobić.
Wady:
- Rozwiązanie to jest przeznaczone dla osób, które chcą na dłużej związać się
umową najmu. Proszę pamiętać, że skorzystanie z niego oznacza, że Państwa
umowa będzie trwała o sześć miesięcy dłużej i to bez względu na to, czy
działalność w wynajmowanym lokalu będzie przynosić zysk. 
- Rozwiązanie to w ogóle nie dotyczy najmów lokali poza obiektami
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
 



 
Założenia "Tarczy antykryzysowej" dotyczące najmu  cd. 
 
Jeśli umowa najmu miałaby się zakończyć w okresie od dnia wejścia w życie
„Tarczy antykryzysowej” do dnia 29 czerwca 2020r., to umowa ta ulega
przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.
Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
Oświadczenie to składa się wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu
czasu obowiązywania tej umowy.
Prawo przedłużenia umowy najmu nie przysługuje najemcy, który:
- zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat;
- używał lokal w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z prawem;
- wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal.
 
Do dnia 30 czerwca 2020 r. ma obowiązywać zakaz wypowiada najemcy
umowy najmu lub wysokości czynszu. Zakazu nie stosuje się w przypadku
wypowiadania umowy najmu w związku z naruszeniem przez najemcę
postanowień tej umowy najmu, przepisów prawa lub koniecznością
rozbiórki lub remontu budynku.
 
Zalety:
- Projekt dotyczy wszystkich umów najmu.
Wady: 
 - Projekt niejasno określa osoby, które nie mogą skorzystać z prawa
przedłużenia umowy.

 



Leasing i Kredyt
 
Jeśli stan epidemii istotnie wpłynął na obniżenie rentowności Państwa
przedsiębiorstwa, w szczególności jeśli jest ono w jednej z branż
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r.
(pełna lista na końcu opracowania), to:
- można ustalić z leasingodawcą lub kredytodawcą zawieszenie spłaty rat na
czas trwania stanu epidemii;
 
- jeśli leasingodawca lub kredytodawcą domaga się zapłaty całej raty, to
należy powołać się na „siłę wyższą” i domagać się  w sądzie obniżenia
wysokości rat lub zawieszenia ich spłaty;
 
- jeśli stan epidemii w dłuższej perspektywie istotnie wpłynie na stan
Państwa przedsiębiorstwa, to należy powołać się na „nadzwyczajną zmianę
stosunków” i domagać się w sądzie zmiany lub rozwiązania umowy. Sąd
zdecyduje ile, kiedy i czy w ogóle będziecie Państwo musieli zapłacić raty;
 
- należy żądać, aby, na czas trwania sporu, sąd zabezpieczył Państwa prawa.
Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w terminie siedmiu
dni.
 
 
 



Założenia "Tarczy antykryzysowej" dotyczące umów kredytu     
 lub leasingu.
 
1. Rozszerzenie możliwości udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego   
poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.
 
2. Prawo dla banków do dokonania, za zgoda przedsiębiorcy,  zmiany umów
kredytów lub pożyczek pieniężnych udzielonych mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:
1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji kredytobiorcy dokonaną
przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
Zmiana nie może pogarszać sytuacji  kredytobiorcy.
 
Zalety:
W zasadzie brak. W Sejmie trwają prace nad kolejną ustawą dotyczącą m.in.
regulacji długoterminowych obciążeń.
Wady:
Uprawnienia dla BGK dotyczą pomocy jedynie dużym i średnim
przedsiębiorcom. Nie wiadomo jednak jak ta pomoc będzie wyglądać     
 w praktyce.
Zmiana umowy kredytu za zgodą banku i kredytobiorcy jest możliwa     
 bez wprowadzania nowych przepisów i dokonywana jest w formie aneksu  
 do umowy.

 



§ 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 491). 

§ 6 
1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1)prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne
podmioty, działalności: 
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym
własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i
dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne
jednostki, 
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania,
włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy
mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), 
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności
polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów
fitness, 
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności
klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), 



f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30), 
g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych; 

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 91.0);

3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r.
poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

2. W dniu 20 marca 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: 
a) wyrobami tekstylnymi, 
b) wyrobami odzieżowymi, 
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi, 
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub
sprzętem gospodarstwa domowego, 
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi; 



2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

3. W okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się
czasowe ograniczenie: 
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na
sprzedaży: 
a) żywności w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252
oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), 
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz.
2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, 
c) artykułów toaletowych, 
d) środków czystości, 
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499,  
 z późn. zm.), w tym w aptekach lub punktach aptecznych, 
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.
186), 
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
h) gazet, 
i) artykułów budowlanych lub remontowych, 
j) artykułów dla zwierząt domowych lub 
k) paliw;



2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność
polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych
polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3)prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

4. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie: 

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321);
2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


