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PANDEMIA SARS-COV-2 JEST SYTUACJĄ NADZWYCZAJNĄ, A Z JEJ SKUTKAMI PRZYJDZIE SIĘ MIERZYĆ POLSKIM 
PRZEDSIĘBIORCOM JESZCZE PRZEZ WIELE MIESIĘCY PO USTANIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO. JUŻ 
NA TYM ETAPIE NALEŻY MINIMALIZOWAĆ SZKODY TAK, ABY PAŃSTWA BIZNES MOŻLIWIE NAJŁAGODNIEJ 
PRZESZEDŁ KORONAWIRUSA. 
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JAKIE WYZWANIA STOJĄ PRZED PRZEDSIĘBIORCAMI W DOBIE GLOBALNEJ PANDEMII 
SARS-COV-2 I JAK NA NIE REAGOWAĆ? 

▪ Utrata płynności i finansowanie 
▪ Umowy z kontrahentami 
▪ Podatki 
▪ Bieżąca działalność 

▪ Sprawy pracownicze 

▪ Funkcjonowanie organów spółki 
▪ Ciągłość procesów finansowo-księgowych 

▪ Budowa strategii finansowej na czas kryzysu 
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WYZWANIE 1: UTRATA   
PŁYNNOŚCI I FINANSOWANIE 
 
 
Pandemia SARS-CoV-2 może powodować przejściowe problemy z płynnością finansową. To 
z kolei będzie miało konsekwencje dla zawartych umów kredytu, leasingu, czy 
wyemitowanych obligacji. 

 
W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

▪  Dokonamy analizy umów pod kątem kowenantów, klauzul MAC (istotnej 
niekorzystnej zmiany) i ocenimy ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu przez bank 

▪  Udzielimy wsparcia przy renegocjowaniu warunków kredytu, leasingu 

▪  Określimy skutki niewykonywania zobowiązań wobec obligatariuszy 

▪  Pomożemy monitorować sytuację pod kątem niewypłacalności i przesłanek 
ogłoszenia upadłości 

▪  Doradzimy, jak w sposób bezpieczny z punktu widzenia cen transferowych zapewnić 
finansowanie wewnątrzgrupowe 

▪  Określimy ryzyka związane z odpowiedzialnością członków zarządu/wspólników 
spółek osobowych 
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WYZWANIE 2: UMOWY  
Z KONTRAHENTAMI 
 
 
Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z obniżoną wydajnością, zmniejszeniem ilości 
zleceń/zamówień, ograniczeniami w dostępności surowców i materiałów, trudnościami z 
dochowaniem terminów, czy przerwami w łańcuchu dostaw. 
 
To powoduje, że zagrożone jest wykonywanie umów zarówno przez Państwa, jak i przez 
Państwa kontrahentów czy też podmioty powiązane. 
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 
 

  
Określimy skutki niewykonania 

(nienależytego wykonania) umów 
Opracujemy strategię działania w zakresie 
wykonywania zobowiązań (priorytetyzacja 

kontrahentów). Ustalimy, które 
zobowiązania powinny być wykonywane  

w pierwszej kolejności 
 

  
Wskażemy jak dokumentować siłę wyższą, 

nadzwyczajną zmianę stosunków, 
następczą niemożliwość świadczenia 

Określimy, jak uniknąć rozwiązania 
umowy przez kontrahenta 

 
 

Przeanalizujemy konieczność renegocjacji 
umów wewnątrzgrupowych ze względu  

na zmiany warunków transakcji lub przerw 
w łańcuchu dostaw 

Jako członek międzynarodowej sieci UHY, 
zapewnimy wsparcie w zakresie umów 

zawartych pod prawem obcym 
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WYZWANIE 3: PODATKI 
 
 
 

W zaistniałych okolicznościach dla wielu organizacji terminowe regulowanie zobowiązań 
podatkowych i odpowiednie dostosowanie funkcji podatkowej do aktualnej sytuacji może 
być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że aktualnie głównym celem kadry zarządzającej jest 
utrzymanie płynności operacyjnej i finansowej. 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

▪ Przeanalizujemy możliwość zastosowania rozwiązań proponowanych w ramach 
Tarczy Antykryzysowej, w tym pomożemy w przygotowaniu odpowiednich 
wniosków wraz z uzasadnieniem oraz w zebraniu wymaganych dokumentów 

▪ Przeanalizujemy możliwość skorzystania z samorządowych programów 
pomocowych (w zakresie podatków i opłat lokalnych) 

▪ Pomożemy w odroczeniu płatności bądź rozłożeniu na raty zobowiązań 
podatkowych w związku z nadzwyczajną sytuacją COVID-19, w tym zobowiązań  
w podatku dochodowym za 2019 r. 

▪ Przygotujemy wniosek o odroczenie wybranych terminów podatkowych (np. dla 
złożenia zeznania rocznego) lub o przywrócenie terminów, których nie dochowano 
w postępowaniu podatkowym lub sądowo-administracyjnym 

▪ Wesprzemy w trakcie czynności sprawdzających, postępowań podatkowych  
bądź kontrolnych związanych z nieterminowym złożeniem deklaracji, plików JPK i in. 

▪ Zweryfikujemy możliwości podatkowego rozliczenia kosztów i strat ponoszonych  
w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, w tym będących konsekwencją 
niewywiązania się z zawartych umów (kary umowne, brak dostaw, utworzenie 
nowych łańcuchów dostaw) oraz ponoszeniem wydatków zapobiegawczych 

▪ Przeanalizujemy konieczność zmiany modelu polityk cen transferowych w sposób 
uwzględniający wpływ spowolnienia gospodarczego i strat ponoszonych przez grupę 
podmiotów powiązanych 
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WYZWANIE 4:  
BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że obowiązuje czasowy zakaz lub ograniczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej określonego rodzaju (m.in. działalności handlowej, 
gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej, polegającej na organizacji imprez  
czy działalności hotelowej). Obywatele powracający z zagranicy są objęci obowiązkową 
kwarantanną. W razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie są wykluczone czasowe 
ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy, czy też ograniczenia w obrocie krajowymi 
środkami płatniczymi.   
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

 
 
 
 

Dokonamy analizy wpływu ograniczeń na bieżącą działalność gospodarczą 
 
 

WYZWANIE  5:    
SPRAWY PRACOWNICZE 
 
Zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej nie jest możliwe bez pracowników.  
Nie wszyscy pracownicy będą mogli zostać wysłani do pracy zdalnej. Niektórzy z powodu 
zarażenia koronawirusem nie będą mogli w ogóle świadczyć pracy. 
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

  

Opracujemy regulamin pracy zdalnej Pomożemy wprowadzić zmianę systemów 
czasu pracy 

  
Opracujemy politykę podróży służbowych 

(delegacji) 
Określimy skutki przestoju zakładu pracy 
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WYZWANIE 6: FUNKCJONOWANIE 
ORGANÓW SPÓŁKI 
 
Pandemia może mieć wpływ na funkcjonowanie organów spółki, w tym zarządu. Może się 
zdarzyć, że członek zarządu przebywa za granicą albo został poddany obowiązkowej 
kwarantannie i nie ma dostępu do podpisu kwalifikowanego (który zastępuje podpis 
własnoręczny). Okres pandemii to również czas przygotowywania i podpisywania 
sprawozdań finansowych.  
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

▪ Przygotujemy dokumenty korporacyjne – powołanie prokurenta, tymczasowe 
zmiany w zarządzie, aby zapewnić ciągłość działania 

▪ Wskażemy, czy i w jaki sposób posiedzenia zarządu/rady nadzorczej mogą się 
odbywać zdalnie 

▪ Przygotujemy dokumentację korporacyjną związaną z pracą organów/wspólników 
spółek osobowych „na odległość” 

▪ Przygotujemy pełnomocnictwa od wspólników/akcjonariuszy do udziału  
w ZW/WZA 

▪ Sporządzimy dokumentację korporacyjną związaną ze zwołaniem/odbyciem WZA 

 

WYZWANIE 7: CIĄGŁOŚĆ PROCESÓW 
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 
 
Przedsiębiorstwa są zmuszone zmierzyć się w obecnym czasie z szeregiem sytuacji, które 
mogą wykraczać poza ich możliwości organizacyjne lub kadrowe.  Te wyzwania mogą mieć 
wpływ na ciągłość procesów finansowo-księgowych. Utrzymanie ciągłości i efektywności 
procesów oraz rzetelnej informacji finansowo-księgowej jest kluczowe w obecnej sytuacji  
ze względu na spełnienie wymogów podatkowych, a co ważniejsze, ze względu na bieżącą 
informację o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

▪ Zapewnimy ciągłość procesów finansowo-księgowych w oparciu o wypracowane 
procedury, systemy IT oraz środowiska pracy zdalnej 

▪ Zapewnimy zastępowalność zespołu finansowo-księgowego w przypadku nagłej 
niedostępności osób związanej z chorobą lub czynnikami losowymi 

▪ Zapewnimy utrzymanie terminów raportowania statutowego i podatkowego  
w sytuacji kryzysowej 

▪ Zapewnimy ciągłość raportowania zarządczego i procedur kontrolingu finansowego  
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WYZWANIE 8: BUDOWA  
STRATEGII FINANSOWEJ 
NA CZAS KRYZYSU 
 
W czasach obecnego kryzysu rewizji w firmach podlega szereg założeń dotyczących 
przyszłości, materializuje oraz uprawdopodobnia się wystąpienie szeregu ryzyk. Rewizji 
podlega także planowanie i realizacja założeń strategii finansowej. Bardzo istotne staje się 
wdrożenie lub szybkie przygotowanie planów ciągłości działania oraz opracowanie planów 
finansowych uwzględniających różne scenariusze rozwoju sytuacji. 
 

W CZYM MOŻEMY POMÓC? 
 

▪ Dokonamy przeglądu i wesprzemy rozbudowę narzędzi i metod zarządzania 
należnościami i zobowiązaniami 

▪ Przygotujemy raport ryzyk finansowych, które wpływają lub mogą wpłynąć  
na sytuację biznesową organizacji 

▪ Udzielimy wsparcia w procesie przygotowania kompleksowej strategii finansowej  
na czasy kryzysu obejmującej m.in. planowanie płynności finansowej 

▪ Dostarczymy i pomożemy wdrożyć nowe systemy zarządzania finansowego,  
które zwiększą świadomość sytuacyjną Zarządu oraz przyspieszą procesy decyzyjne 

▪ Zapewnimy wsparcie w przygotowaniu procedur wewnętrznych dostosowanych  
do nowego modelu pracy i komunikacji 

 
 
 

ę ż

ą ł ś ł

ę ą ż

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

An independent member of UHY International 
 

 

Ę  

  

 

 
DORADZTWO PRAWNE 
dr Karolina Tobolska-Grela 
Associate Partner 
Radca Prawny 
Tel: +48 506 200 896  
Email: karolina.tobolska@uhy-pl.com 

 

 
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 
Barbara Jędrzejek 
Partner 
Biegły Rewident, ACCA 
Tel: +48 694 234 781 
Email: barbara.jędrzejek@uhy-pl.com 

 

 
 
Bartosz Habaj 
Senior Manager 
Tel: +48 798 841 103 
Email: bartosz.habaj@uhy-pl.com 

 

 
PODATKI 
Adam Trawiński 
Associate Partner 
Doradca Podatkowy 
Tel: +48 602 580 553 
Email: adam.trawinski@uhy-pl.com 

 

UHY ECA S.A. 
ul. Połczyńska 31A 
01-377 Warszawa 
TEL.  +48 22 633 03 00 
EMAIL  BIURO@UHY-PL.COM 
www.uhy-pl.com 

 
UHY ECA S.A. jest członkiem Urbach Hacker Young International Limited, brytyjskiej spółki UHY – międzynarodowej sieci prawnie 
niezależnych firm audytorskich i konsultingowych. UHY jest nazwą firmową sieci UHY International. Usługi tutaj opisane są świadczone 
przez Firmę, a nie przez UHY lub inną firmę członkowską sieci UHY. Ani UHY, ani żaden z członków sieci UHY nie ponoszą odpowiedzialności 
za usługi świadczone przez inne firmy członkowskie.  
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