
Pakiet obrony 
przedsiębiorców przed 
skutkami kryzysu
Wsparcie przedsiębiorców w mitygowaniu
skutków kryzysu w obszarach prawa pracy, inwestycji,
podatków, zobowiązań kontaktowych i ubezpieczeń.

Zespół DWF Poland na bieżąco 
monitoruje zmiany w prawie jakie 
mają miejsce w związku z epidemią  
COVID-19 w Polsce zapewniając 
naszym klientom najbardziej 
aktualne rozwiązania.

Doradzamy jak ochronić działalność 
w okresie przestoju i spowolnienia, 
proponując optymalne rozwiązania 
w zakresie restrukturyzacji, 
prawa pracy, prawa handlowego, 
podatków i ubezpieczeń.
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Obszary wsparcia

Wsparcie w zakresie prawa pracy
 
Doradzamy klientom jak szybko 
poradzić sobie w okresie przestoju 
i spowolnienia, proponując rozwiązania 
obejmujące redukcję kosztów pracy. 
Wspieramy klientów w stosowaniu 
nowych przepisów, w szczególności 
tarczy antykryzysowej i nowych 
rozporządzeń oraz doradzamy na bieżąco 
w sytuacjach kryzysowych związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania 
się choroby.
 
Kwestie, w których najczęściej 
wspieramy klientów w związku 
z epidemią to m.in:
 
• Wdrożenie rozwiązań 

wprowadzonym na podstawie 
tarczy antykryzysowej oraz bieżąca 
interpretacja nowych przepisów.

• Stałe monitorowanie zmian w prawie 
i informowanie klientów o ich 
nowych prawach i obowiązkach.

• Doradztwo w zakresie możliwości 
obniżenia kosztów pracy 
w okresie jej nieświadczenia przez 
pracowników (np. porozumienie 
o wprowadzeniu mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia, okresowe 
zawieszenie postanowień regulaminu 
wynagradzania etc.).

• Pomoc w pozyskaniu środków na 
dofinansowanie miejsc pracy.

• Zmiana organizacji czasu pracy 
w okresie epidemii.

• Przejście na pracę zdalną (procedura, 
konsekwencje odmowy, brak 
odpowiednich warunków do pracy 
z domu etc.).

• Zwolnienia grupowe.

• Przestój w zakładzie pracy.

• Wsparcie w bieżącej komunikacji 
kryzysowej z pracownikami.

• Ochrona danych osobowych 
w okresie epidemii.

Doradzamy także w zakresie 
zobowiązań przedsiębiorców względem 
ZUS, w tym w procesie odroczenia 

terminów płatności składek do ZUS lub 
uzyskania zwolnienia z obowiązku ich 
odprowadzania, a także informujemy 
o świadczeniach, jakie przysługują 
pracownikom w związku z epidemią. 

Izabela Szczygielska
General Counsel, Local 
Partner
Praktyka Prawa Pracy
T  +48 512 856 804
E  izabela.szczygielska@dwf.law

Wsparcie w zakresie umów, 
inwestycji, relacji kontraktowych

Czy zdarzenia związane z epidemią 
mogą być postrzegane jako zdarzenia 
o charakterze  siły wyższej i może 
zwalniać z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań kontraktowych?
 
Kwestie, w których najczęściej 
wspieramy klientów w związku 
z epidemią to m.in.:
 
• Negocjacje z umów oraz aneksów 

z kontrahentami (dostawcami, 
nabywcami lub podwykonawcami):

• analiza oraz przygotowanie 
aneksów do umów 
z kontrahentami, tak aby 
zabezpieczyć interesy  
obu stron;

• wprowadzenie mechanizmów 
uelastyczniających obecne 
zobowiązania stron umowy.

• Niewykonywanie lub niemożność 
wykonania umów przez spółkę 
lub jej kontrahentów (dostawców, 
nabywców lub podwykonawców):

• analiza zastosowania obecnych 
postanowień umownych, np. 
klauzul dot. siły wyższej (force 
majeure, material adverse change), 
prawa odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia umowy;

• analiza zastosowania ustawowych 
instrumentów prawnych, 
np. odstąpienie od umowy 
przez spółkę / kontrahenta, 
powstrzymanie się z wykonaniem 
zobowiązania przez spółkę, 
niemożliwość świadczenia 
a wygaśnięcie zobowiązania 
spółki, obowiązek zapłaty odsetek 
oraz pokrycia szkody na rzecz 
kontrahenta, klauzula nadużycia 
prawa;

• klauzula nadzwyczajnej zmiany 
stosunków prawnych (rebus sic 
stantibus) – doradztwo związane 
z reprezentowaniem spółki przed 
sądem w takim postępowaniu;  
sąd może zmienić sposób 
wykonania zobowiązania, 
wysokość świadczenia, a nawet 
orzec o rozwiązaniu umowy;

• analiza wysokości szkody spółki 
związanej z niewykonaniem / 
niemożnością wykonania umowy 
przez kontrahenta.

• Przygotowanie strategii 
przedprocesowej oraz procesowej 
związanej z niewykonaniem / 
niemożnością wykonania umowy.

• Analiza umów zawartych pod ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

Filip Urbaniak
Partner
Praktyka Prawa 
Korporacyjnego
T  +48 512856752
E  filip.urbaniak@dwf.law
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Wsparcie w zakresie zarządzania 
ryzykiem utraty płynności 
i niewypłacalności
 
Oferujemy wsparcie przy monitorowaniu 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz 
przy identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu 
ryzykiem prawnym związanym 
z zagrożeniem utratą płynności 
oraz niewypłacalnością. Pomagamy 
odpowiednio reagować na wyzwania 
związane z potencjalnymi i istniejącymi 
problemami finansowymi w zarządzanym 
podmiocie oraz po stronie kontrahentów.
 
Kwestie, w których wspieramy naszych 
klientów to m. in.: 

• Doradztwo w zakresie 
restrukturyzacji zadłużenia (np. 
kredyty, dłużne papiery wartościowe) 
i zabezpieczeń oraz reorganizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

• Negocjacje z wierzycielami, w tym 
negocjowanie umów o zachowaniu 
status quo (standstill agreement).

• Doradztwo w zakresie wyboru 
właściwego postępowania 
restrukturyzacyjnego i złożenia 
wniosku restrukturyzacyjnego oraz 
reprezentacja w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego.

• Ocena istnienia przesłanek do 
złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości.

• Doradztwo w zakresie obowiązków 
członków zarządu związanych 
z niewypłacalnością oraz 
w zakresie przestępstw związanych 
z zagrożeniem niewypłacalnością lub 
niewypłacalnością.

• Ocena ryzyka związanego 
z podejmowanymi czynnościami 
prawnymi w kontekście 
niewypłacalności i upadłości (np. 
ważność i skuteczności umów, 
skuteczność zabezpieczeń).

• Wprowadzanie spółki w upadłość 
w warunkach zapewniających 
członkom zarządu bezpieczeństwo 
przed ryzykiem osobistej 
odpowiedzialności.

• Ochrona przed wnioskami 
o ogłoszenie upadłości składanymi 
przez wierzycieli.

• Przygotowanie i złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości.

• Doradztwo i reprezentacja dłużników 
i wierzycieli w toku postępowania 
upadłościowego i innych związanych 
z nim sporach.

• Reprezentacja przy ściąganiu długów 
i egzekwowaniu zabezpieczeń.

 
Radosław Cebeliński
Counsel
Praktyka Restrukturyzacji
T  +48 501 707 294
E  radosław.cebelinski@dwf.law

 

Wsparcie w zakresie prawa 
podatkowego
 
Doradzamy klientom w zakresie ulg 
podatkowych przewidzianych w ustawie 
antykryzysowej oraz w zakresie obciążeń 
podatkowych, jakie mogą powstać w 
okresie  wymuszonej restrukturyzacji 
przedsiębiorstw spowodowanej 
skutkami stanu epidemii.

Kwestie, w których najczęściej 
wspieramy klientów w związku  
z stanem epidemii to m.in.:
 
• Zastosowanie w praktyce 

udogodnień podatkowych 
przewidzianych w ustawie 
antykryzysowej (np. rozliczanie 
wsteczne strat podatkowych 2020, 
możliwości odroczenia zapłaty 
podatków).

• Możliwość zwiększenia płynności 
finansowej poprzez zastosowanie 
mechanizmów przewidzianych 
w prawie podatkowym (np. szybki 
zwrot nadwyżki podatku vat 
naliczonego, odroczenie terminów 
zapłaty podatków, potrącenia 
zaległości podatkowych z nadpłatami 
podatków, korzystanie z ulg na złe 
długi w zakresie CIT i VAT).

• Doradztwo podatkowe w zakresie 
skutków podatkowych przy 

restrukturyzacji zadłużenia 
(np. kredyty, dłużne papiery 
wartościowe) i zabezpieczeń oraz 
w trakcie wymuszonej reorganizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

• Doradztwo podatkowe w zakresie 
odpowiedzialności majątkowej 
i karnej skarbowej członków 
zarządu za zaległości podatkowe 
z tytułu stanu epidemii na 
tle niewypłacalności oraz 
w zakresie przestępstw związanych 
z zagrożeniem niewypłacalnością 
lub niewypłacalnością.

• Wsparcie przy odroczonym 
raportowaniu schematów MDR.

• Wsparcie w zakresie 
rachunkowości przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych 
za rok 2019 w odroczonym 
terminie do 30 czerwca 2020 r., 
w szczególności ze względu na 
zmianę otoczenia gospodarczego 
pod dniu bilansowym, mającego 
wpływ na dane finansowe 
w przygotowywanym sprawozdaniu 
finansowym za rok 2019.

Adrian Jonca 
Partner
Praktyka Prawa Podatkowego
T +48 571 244 779
E adrian.jonca@dwf.law
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Wsparcie w zakresie 
funkcjonowania 
spółek kapitałowych
 
• Dokapitalizowanie spółki przez 

wspólników (akcjonariuszy).

• Doradztwo przy organizacji oraz 
odwołaniu posiedzeń zarządów 
/ rad nadzorczych / zgromadzeń 
wspólników (walnych zgromadzeń), 
w także zdalnych.

• Bieżące doradztwo korporacyjne 
(obsługa zwyczajnych zgromadzeń 
wspólników (walnych zgromadzeń), 
obowiązkowa dematerializacja akcji, 
zgłoszenia do rejestru beneficjentów 
rzeczywistych) – z uwzględnieniem 
możliwego wydłużenia ustawowych 
terminów przez ustawodawcę.

• Raportowanie rynku przez spółki 
giełdowe, w tym m.in. informacji 
w sprawie wpływu epidemii na 
działalność spółki.

Filip Urbaniak
Partner
Praktyka Prawa 
Korporacyjnego
T  +48 512 856 752
E  filip.urbaniak@dwf.law

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń
 
• Korzystanie z tymczasowych 

ułatwień regulacyjnych.

• Opracowanie procesów sprzedaży 
na odległość.

• Analiza dokumentacji 
ubezpieczeniowej pod kątem 
wykonalności w czasie epidemii.

 
Paweł Stykowski
Local Partner
Praktyka Ubezpieczeń
T  +48 607 657 369
E  pawel.stykowski@dwf.law
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