
Tam, gdzie postęp spotyka 
się z doświadczeniem 
i wiedzą, powstają 
innowacyjne rozwiązania 
prawne zapewniające 
naszym klientom usługi na 
najwyższym poziomie. 
W obliczu wyzwań stale 
zmieniającego się świata nie 
stoimy w miejscu – robimy 
pewny krok ku przyszłości. 

Poznaj Kochański & Partners 
– firmę prawniczą jutra. 

W związku z coraz większą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 rząd 
zaostrza zasady bezpieczeństwa, które polegają na ograniczeniu 
działalności gospodarczej w galeriach i centrach handlowych oraz 
hotelach. Obszary województw warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego zostały do dnia 28 
marca 2021 r. objęte obszarem szczególnie zagrożonym
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Prowadzenie działalności w galeriach, centrach handlowych i 
parkach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 
zlokalizowanych w w/w obszarach zostało zakazane, z wyjątkiem 
(oczywiście przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego): 

1. sklepów spożywczych,

2. aptek i drogerii, 

3. salonów prasowych, księgarni, 

4. sklepów zoologicznych,

5. sklepów z artykułami budowlanymi lub meblami,

6. sklepów sprzedających usługi telekomunikacyjne,

7. sklepów z częściami samochodowymi oraz stacji paliw.

Ponadto nadal mogą być świadczone określone usługi m.in. 
fryzjerskie, optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, 
ubezpieczeniowe, pralnicze, krawieckie, myjni samochodowych 
oraz gastronomiczne (polegające na przygotowywaniu oraz 
wydawaniu żywności na wynos). 

Prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na 
wyspach handlowych jest zakazane.

W kinach obowiązuje zakaz projekcji filmów. 

Działalność hotelarska również została zawieszona, z wyjątkami 
obejmującymi m.in. hotele robotnicze oraz noclegi w ramach 
podróży służbowych. 
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Jak możemy pomóc?

Wspieramy naszych klientów we wszystkich 
dziedzinach, na które wpływ ma stan zagrożenia 
epidemicznego, w szczególności w zakresie: 

1. analizy umów najmu /dzierżawy/ innych 
uprawniających do korzystania z powierzchni 
w obiektach pod kątem postanowień 
dotyczących siły wyższej, możliwości żądania 
obniżenia czynszu, opłat eksploatacyjnych 
oraz innych opłat określonych w umowie, w 
tym odpowiedzialności wynajmującego za 
wady prawne lokalu;

2. negocjacji odpowiednich porozumień / 
aneksów do umów – zwłaszcza dotyczących 
zwolnień z czynszu, obniżek opłat 
wynikających z umów;

3. w przypadku konieczności skierowania sprawy 
na drogę postępowania sądowego bądź w 
razie wystąpienia przez drugą stronę na drogę 
postępowania sądowego(w zależności od 
przypadku) – przygotowania odpowiedniej 
strategii procesowej jak najlepiej 
zabezpieczającej Państwa interesy;

4. analizy możliwości uzyskania wsparcia w 
ramach programów rządowych;

5. analizy warunków ubezpieczenia pod kątem 
przerw w działalności gospodarczej, 
wystąpienia przypadków siły wyższej;

6. audytu umów z podmiotami trzecimi w celu 
optymalizacji, redukcji kosztów bieżących, w 
tym doradztwa przy restrukturyzacji 
zatrudnienia;

7. analizy projektów deweloperskich, w tym 
możliwości zawieszenia realizacji projektów 
lub wypowiedzenia umów dotyczących 
realizowanych projektów (powiązanie 
postanowień dotyczących siły wyższej z 
wydłużeniem terminów realizacji); 

8. aktualizacji strategicznych biznesplanów w 
świetle możliwych terminów otwarcia hoteli 
oraz czasu, w jakim sytuacja unormuje się w 
zakresie rentowności w oparciu o przychód 
na jeden dostępny pokój (RevPar) oraz analizy 
wpływu aktualnej sytuacji na planowane 
projekty;

9. audytu umów kredytowych i rozważenia 
możliwych rozwiązań w celu poprawy 
płynności finansowej;
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10. wsparcia transakcyjnego, w tym w zakresie:

• wskazania partnerów zainteresowanych 
inwestycjami, w szczególności w sektorze hotelowym 
(w ramach Joint Venture oraz funduszy 
inwestycyjnych); 

• leasingu zwrotnego nieruchomości na rzecz instytucji 
finansowej lub przeprowadzenia procesu „sale and 
leaseback” nieruchomości na rzecz funduszu 
nieruchomościowego (powyższe operacje polegają 
na sprzedaży nieruchomości, co umożliwia 
pozyskanie środków finansowych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu korzystania z nieruchomości przez 
dotychczasowego właściciela oraz przy zachowaniu 
opcji „wykupu” nieruchomości po z góry określonym 
czasie; oferujemy także identyfikację inwestora 
branżowego uczestniczącego w transakcji); 

• organizacji finansowania dłużnego, w tym (i) 
restrukturyzacji zadłużenia, (ii) finansowania zmian 
właścicielskich (wykup, rekapitalizacja), (iii) 
finansowania nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, 
rozszerzenie działalności); 

• sprzedaży biznesu lub poszczególnych nieruchomości 
(assetów) czy portfela nieruchomości.


