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DLA BIZNESU 
 
Obniżka wysokości czynszów w obiektach     
handlowych powyżej 2 000 m2 - możliwe       
zagrożenia dla właścicieli galerii handlowych,     
najemców oraz konsumentów 
 
Projekt nowelizacji ustawy o koronawirusie (tzw. “tarcza       
antykryzysowa”) zakłada, iż w czasie stanu zagrożenia       
epidemicznego lub stanu epidemii najemcy dużych      
obiektów handlowych będą płacić czynsz jedynie w       
wysokości 10%. 
 
Zgodnie z art. 15ze ust. 1 projektu ustawy, w przypadku          
gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie      
handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 w         
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu      
epidemii została zakazana lub ograniczona na      
podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej       
nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres        
ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu        
przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy,     
chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy       
obniżenie czynszu. 
 
Z powyższego wynika, iż polski ustawodawca kosztami       
wynikającymi z wprowadzonych przepisów prawa (o      
zakazie świadczenia usług przez część podmiotów)      
obciąża przede wszystkim galerie handlowe, a więc       
wynajmujących lokale poszczególnym przedsiębiorcom.    
Co więcej, z przepisów projektu ustawy nie wynika, by         
państwo w jakikolwiek sposób miało zrekompensować      
właścicielom dużych obiektów handlowych straty z      
tytułu pomniejszonego o aż 90% czynszu. 
 
Co prawda przepisy te odnoszą się jedynie do samych         
kwot czynszów, zatem opłaty eksploatacyjne nie ulegną       
obniżeniu. Podobnie trzeba podkreślić, iż obniżka nie       
dotyczy najemców, którzy w czasie stanu zagrożenia       
epidemicznego lub epidemii prowadzą działalność (jak np.       
sklepy spożywcze czy apteki). 
 
Niewątpliwie jednak rozwiązanie to uderza we właścicieli       
dużych centrów handlowych w Polsce. Jak stanowi art.        
15ze ust. 2 projektu ustawy, w okresie stanu zagrożenia         
epidemicznego lub stanu epidemii najemca nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub     
nienależyte wykonanie umowy, w szczególności nie jest       
zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary       
umownej lub odszkodowania, jeśli niewykonanie lub      
nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub       
ograniczenia działalności najemcy powierzchni w obiekcie 

handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2       
wydanych na podstawie przepisów prawa, a najemca       
działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem 
lub ograniczeniem. 
 
Co mogą zrobić galerie handlowe? 
Pomimo tak arbitralnego rozwiązania, ustawodawca     
przewidział pewien mechanizm obronny dla galerii, z       
którego zapewne wynajmujący będą korzystać. Stosownie      
do art. 15ze ust. 3 projektu ustawy, jeżeli wymagają tego          
względy słuszności, sąd może po rozważeniu interesów 
stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,      
inaczej oznaczyć wysokość świadczenia, o którym      
mowa w ust. 1 lub 2. Jednakże o poddanie konkretnej          
umowy najmu pod ocenę sądu będzie musiał wystąpić        
sam zainteresowany - wynajmujący (galeria), czy też       
najemca (jeśli uzna, że nawet zapłata 10% wartości        
czynszu nie jest zgodna z zasadami współżycia       
społecznego). Przy braku zwrócenia się w konkretnej       
sytuacji do sądu z żądaniem np. podwyższenia czynszu do         
wyższej wartości, najemcy będą obowiązani do uiszczania       
jedynie 10% jego wartości. 
 
Czy taki mechanizm jest legalny? 
Biorąc pod uwagę podstawy, na których oparty jest system         
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, należałoby uznać, że       
przyjęcie tego przepisu będzie kwestionowane przez wielu       
przedsiębiorców. Już na obecnym etapie pojawiają się       
wątpliwości, czy jest to rozwiązanie zgodne z Konstytucją.  
 
Z prawnego punktu widzenia można uznać, że naruszone        
zostaną dwie zasady konstytucyjne - zasada równości       
wobec prawa oraz zasada ochrony własności. Zgodnie z        
art. 32 ust. 1 zdanie 2. ustawy zasadniczej, wszyscy mają          
prawo do równego traktowania przez władze      
publiczne. Nietrudno zauważyć, iż przerzucanie na jeden       
podmiot 90% kosztów wynikających z działania państwa       
jest daleko niesprawiedliwe. W podobnych kategoriach      
można rozpatrywać ochronę własności - zgodnie z art. 64         
ust. 3 Konstytucji RP, własność może być ograniczona        
tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie           
narusza ona istoty prawa własności. Póki co zaś, nie         
został wprowadzony stan klęski żywiołowej, będący      
jednym z rodzajów stanu nadzwyczajnego,     
uprawniającym władze publiczne do czasowego     
ograniczenia wolności i praw obywatelskich (zgodnie z       
art. 228 i nast. Konstytucji). 
 
Niestety, przy prawidłowym przebiegu procesu     
legislacyjnego, istnieje domniemanie, iż każda ustawa      
podpisana przez Prezydenta RP jest zgodna z       
Konstytucją (nawet, jeśli na pierwszy rzut oka widać, że         
może być z nią problem). W konsekwencji, zwykli        
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obywatele są obowiązani do jej respektowania, niezależnie       
od własnych poglądów na dany temat. Domniemanie       
konstytucyjności przepisu ustawy może być obalone      
jedynie przez Trybunał Konstytucyjny, a w konkretnej       
sprawie także przez sąd prowadzący postępowanie (takie       
orzeczenie nie ma jednak mocy wiążącej dla innych spraw,         
w przeciwieństwie do wyroku Trybunału, który eliminuje       
dany przepis z obiegu prawnego). 
 
Jak potoczy się sytuacja, jeśli przepis wejdzie w        
życie w obecnym kształcie? 
W tym tygodniu projekt ustawy nowelizującej zostanie       
poddany pod głosowanie. Jeśli w kwestii obniżenia       
czynszu nie dojdzie do żadnych zmian, czekają nas        
poważne zagrożenia. Galerie będą bowiem musiały się       
przygotować na spore obciążenia z tytuły dziesięciokrotnie       
mniejszych czynszów. Część z nich wystąpi zapewne do        
sądów z żądaniami zwiększenia tych kwot. Jakie jednak        
będą rozstrzygnięcia, ciężko spekulować. Na pewno      
sprawy będą trwały długo, gdyż sądy już teraz są bardzo          
obciążone sprawami z zakresu prawa prywatnego, dlatego       
prawo do sądu okaże się nieefektywne. Bardziej       
korzystna będzie zapewne współpraca z bankami i       
wypracowanie pomiędzy nimi a galeriami racjonalnych      
rozwiązań ekonomicznych. 
Jednak pandemia kiedyś się skończy, a wówczas przepisy        
o 10%-owym czynszu nie będą obowiązywały. Łatwo się        
domyślić, że po kryzysie, właściciele dużych obiektów       
handlowych będą chcieli odzyskać utracone zyski,      
zatem może dojść do gwałtownych podwyżek.      
czynszów. Nie wszyscy najemcy sobie z nimi mogą        
poradzić, dlatego dojdzie zapewne do zamknięcia części       
sklepów. Ci, którzy się utrzymają, również jednak nie        
będą chcieli być stratni, co wpłynie na podwyżkę cen         
świadczonych usług i sprzedawanych towarów. Zatem      
w ostatecznym rozrachunku zapłaci konsument, a więc       
każdy z nas.  
 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
przewidywane dopłaty w ramach Tarczy 
Antykryzysowej 
 
ARP S.A. otrzyma 1,7 mld zł na działania służące         
przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej    
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te      
przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw,      
w tym z sektora transportu. Wśród oferowanych       
produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w        
spłacie i z ponadnormatywnym okresem spłaty,      
pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń     

w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na       
finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. 
 
Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany       
będzie do podmiotów sektora transportowego, które      
znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z         
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.    
Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych     
leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach      
leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł        
netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat.         
Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść       
nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu        
standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może      
wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).  
 
Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń     
w sektorze MŚP ma pozwolić na sfinansowanie kosztów        
wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat,         
wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników,      
przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. (Na tę         
chwilę brak informacji czy chodzi o pożyczkę na okres         
dwóch lat do plus 12 mies karencji, czy o comiesięczne          
finansowanie wynagrodzeń przez 24 miesiące) 
 
Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale        
obrotowym będzie ma wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł,            
okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres          
karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy. 
 
Wnioski będzie można składać za pośrednictwem      
strony internetowej www.arp.pl. Będą one procesowane      
w trybie uproszczonym. 
 
 
Poczta Polska umożliwia klientom biznesowym złożenie      
pełnomocnictwa pocztowego przy wykorzystaniu    
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
 
W celu umożliwienia świadczenia usług pocztowych w       
okresie pandemii w sposób wyłączający bezpośrednią      
obsługę interesantów Poczta Polska wprowadza     
możliwość składania pełnomocnictwa pocztowego przez     
mocodawcę dysponującym kwalifikowanym podpisem    
elektronicznym. 
 
Klient biznesowy Poczty Polskiej w celu złożenia       
pełnomocnictwa pocztowego wypełnia druk    
Pełnomocnictwa pocztowego, który dostępny jest do      
pobrania tutaj. Następnie dokonuje przelewu kwoty opłaty       
za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego na     
indywidualny rachunek, na który Klient wpłaca wszelkie       
należności wynikające z umowy o świadczenie usług przez        
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Pocztę Polską. Uiszczona kwota musi odpowiadać liczbie i        
rodzajowi udzielonych pełnomocnictw pocztowych w     
wysokości zgodnej z Cennikiem opłat dodatkowych. 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy      
skontaktować się z Przedstawicielem Poczty wskazanym w       
umowie. 
 
Ważne! Przesyłki nadawane przez sądy i prokuratury nie        
będą wydawane pełnomocnikowi, któremu udzielono     
pełnomocnictwa pocztowego złożonego przy    
wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
 

 
DLA KSIĘGOWYCH 

 
 

Termin wprowadzenia PPK przesunięty  
 
Ponownie przypominamy, że rząd zapowiedział     
umożliwienie pracodawcom zatrudniającym co najmniej     
50 osób przesunięcie terminów na utworzenie PPK.       
Podmioty zatrudniające przystępujące do PPK w II fazie        
będą obowiązywać takie same maksymalne terminy jak       
pracodawców z III fazy, czyli: 27 października 2020 r.         
(termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10         
listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o        
prowadzenie PPK). 
 

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8 tylko      
dla niektórych 
 
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt    
rozporządzenia, które wydłuży do końca lipca termin na        
złożenie rocznej deklaracji CIT-8. Więcej czasu      
dostaną jednak tylko podatnicy, którzy osiągają      
dochody zwolnione z CIT i organizacje pożytku       
publicznego, czyli ci, którzy podatku w zasadzie nie        
płacą. Pozostałe firmy podatek za 2019 rok muszą więc         
rozliczyć do końca marca. 
Mimo postulatów przedstawicieli firm i doradców      
podatkowych, Ministerstwo Finansów nie chce przedłużyć      
terminu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od       
osób prawnych i złożenie CIT-8 wszystkim podatnikom.       
Opublikowany we wtorek późnym wieczorem projekt      
rozporządzenia zakłada przedłużenie terminu złożenia     
rocznego CIT do 31 lipca tylko dla podatników        
osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na       
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT i podatników dla           
których przychody z działalności pożytku publicznego      

stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.       
Oznacza to, że wszystkie inne podmioty CIT-8 będą        
musiały złożyć do końca marca br. 
 
 

DLA KADROWCÓW 
 
Pozwolenia na pracę dla pracowników z zagranicy       
będą automatycznie przedłużone 
 
W środę 25 marca Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz        
zapowiedziała, że w pakiecie antykryzysowym są      
rozwiązania, które sprawią, że wygasające "pozwolenia na       
pracę dla pracowników zagranicznych zostaną     
automatycznie przedłużone na czas trwania epidemii oraz       
60 dni po jej zakończeniu". Działania te mają        
ustabilizować rynek pracy w Polsce. 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, 
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