
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. 

6 maja 2021 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt zmiany tzw. Tarczy
Antykryzysowej, zgodnie z którym art. 15ze ma być uchylony a na jego
miejsce ma wejść w życie art. 15ze1. Jak czytamy w uzasadnieniu,
zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy udostępniającymi
powierzchnię handlową a uprawnionymi do jej używania na podstawie
umowy najmu, dzierżawy albo innej podobnej umowy w okresach
obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Na podstawie wspomnianego przepisu z mocy prawa świadczenia
podmiotów uprawnionych do korzystania z powierzchni handlowych
(najemcy, dzierżawcy itp.) w obiekcie handlowym
o powierzchni powyżej 2000 m2 miałyby zostać zredukowane za okres
obowiązywania zakazu prowadzenia działalności do 20% wartości tych
świadczeń, zaś przez następne trzy miesiące od dnia ich zniesienia
świadczenia te miałyby być zredukowane do 50% wartości. Przepis
miałby działać wstecz.

Planowana regulacja wymaga podjęcia przez najemców decyzji co do
wyboru reżimu, któremu chcą się poddać. Zgodnie bowiem
z art. 7 projektu, jeżeli najemca złożył już bezwarunkową i wiążącą
ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na zasadach
określonych w dotychczas obowiązującym art. 15ze i w terminie 14 dni
od dnia wejścia w życie nowelizacji złoży oświadczenie woli
o cofnięciu tej oferty, stosuje się do niego nowy art. 15ze1.
W przypadku braku cofnięcia oferty, stosuje się art. 15ze
w brzmieniu dotychczasowym. Wybór nie zawsze musi być łatwy.

Przez kolejne zakazy i po ich uchyleniu dochodziło do składania przez
najemców wielokrotnie ofert, następnie zawierane były aneksy
i porozumienia do umów najmu, często modyfikujące skutki art. 15ze
i regulujące stosunki w szerszym zakresie, nieraz ustalające obniżki
czynszu i innych świadczeń za okres także po ustaniu zakazów. Nie
w każdym przypadku będzie łatwo ocenić czy da się zastosować nowy
art. 15ze1 i czy to rozwiązanie bardziej się opłaca niż dotychczasowe
uzgodnienia z wynajmującym.

Na dzień publikowania niniejszego alertu projekt został skierowany do
pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jednak już
teraz podnoszone są głosy, że art. 15ze1 w obecnie projektowanej
formie narusza prawo wspólnotowe (w tym art. 107 oraz 108 TFUE),
zakłócając konkurencję poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom.
Niewykluczone, że przyjęcie projektu w obecnej formie byłoby
przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej w wyniku zastosowanej
przez polski rząd niedozwolonej pomocy publicznej.

Proces legislacyjny jest przez naszą kancelarię na bieżąco monitorowany.
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Dodatkowo, nasza kancelaria pozostaje do
Państwa dyspozycji w szczególności w zakresie:

1. analizy umów najmu /dzierżawy/ innych
uprawniających do korzystania
z powierzchni w obiektach handlowych pod
kątem możliwości skorzystania z rozwiązań
przewidzianych w art. 15ze Tarczy
Antykryzysowej, 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
i aneksów do umów – zwłaszcza
dotyczących zwolnień z czynszu, obniżek
opłat wynikających z umów;

3. przygotowania odpowiedniej strategii
procesowej zabezpieczającej Państwa
interesy w przypadku konieczności
skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego bądź w razie wystąpienia przez
drugą stronę na drogę postępowania
sądowego;

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;

10. wsparcia transakcyjnego, w tym w zakresie:
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• 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 czy
rekapitalizacja), (iii) finansowania nakładów
inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie
działalności);

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

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają także
działy kancelarii, które świadczą pomoc prawną
we wszystkich dziedzinach, na które wpływ ma
epidemia, w szczególności w zakresie prawa
pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa
bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu
i dystrybucji.
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