
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronawirus a działalność 

spółek obrotu 
 



 

Czy epidemia koronawirusa może wpłynąć na 

działalność spółek obrotu? 

Epidemia koronawirusa stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla życia 

i zdrowia ludzi, ale również dla samej gospodarki. Choć w tym 

kontekście w pierwszej kolejności wymienia się branżę turystyczną, to 

również przedsiębiorstwa z innych sektorów nie unikną bolesnych 

konsekwencji wynikających z obecnej sytuacji.  

Jednym z przykładów jest niewątpliwie branża energetyczna. Choć 

początkowo mówiło się, że pandemia może co najwyżej spowodować 

problemy w dostawach np. paneli fotowoltaicznych, to obecnie wiadomo 

już, że epidemia koronawirusa wpłynie na cały sektor energetyczny i 

wszystkich jego uczestników. 

Na ryzyko te w szczególności narażone są spółki obrotu energią, 

odpowiedzialne za sprzedaż energii odbiorcom końcowym. 

Przedsiębiorstwa te będą musiały zmierzyć się z szeregiem wyzwań, w 

tym z opóźnieniami w płatnościach ze strony odbiorców, późniejszymi 

trudnościami w dochodzeniu roszczeń, koniecznością funkcjonowania 

czy wreszcie ograniczeniami w możliwości prowadzenia sprzedaży 

door-to-door.  

 

Potencjalne ryzyka i konsekwencje dla spółek obrotu 

➢ [Brak terminowych płatności ze strony odbiorców] 

Przedsiębiorstwa obrotu muszą liczyć się z ryzykiem braku 

realizacji umów sprzedaży energii i terminowych płatności po 

stronie odbiorców, spowodowanych trudną sytuacją finansową, w 

jakiej znajdzie się wielu z nich. Przy ogromnej skali problemu, może 

to spowodować trudne do oszacowania straty po stronie spółek 

obrotu, a nawet doprowadzić do ich niewypłacalności. Ze 



 

względów wizerunkowych trudno będzie również korzystać z 

instrumentu odcięcia dostaw. 

➢ [Trudności z dochodzeniem zapłaty od odbiorców] Późniejsze 

dochodzenie zapłaty od odbiorców niewywiązujących się z 

realizacji umów sprzedaży, w zaistniałych okolicznościach może 

być trudniejsze niż zwykle. Zagrożenie epidemiologiczne stanowi 

niemal książkowy przykład siły wyższej. Odbiorcy będą zatem 

mogli powoływać się na tę okoliczność w odpowiedzi na roszczenia 

zgłaszane przez przedsiębiorstwa obrotu lub będą mogli zwracać 

się do sądu o zmodyfikowanie treści stosunku prawnego ze 

względu na nadzwyczajne okoliczności, których nie można było 

przewidzieć przy zawieraniu umowy. 

➢ [Reorganizacja modelu prowadzonej działalności] Konieczność 

dostosowania się do wyznaczonych standardów i wdrożenia 

odpowiednich działań zapobiegawczych, dla większości spółek 

będzie wiązać się ze zmianami organizacyjnymi, a w wielu 

przypadkach wręcz z całkowitą reorganizacją dotychczasowego 

modelu prowadzonej działalności. Nie będzie bowiem obecnie 

możliwe prowadzenie sprzedaży w oparciu o bezpośrednie 

spotkania z klientem czy to biznesowym czy też gospodarstwem 

domowym. Ograniczenie tej formy może spowodować załamanie 

się portfeli wielu przedsiębiorstw obrotu opierających swoją 

sprzedaż o sieć agentów. 

 

Jak reagować? 

W ostatnich dniach część największych spółek obrotu poinformowała już, 

że nie będzie wstrzymywać dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej 

dla odbiorców mających problemy z terminowym regulowaniem 

płatności. Nie zmienia to faktu, że dla przedsiębiorstw obrotu – zwłaszcza 

mniejszych – brak terminowych płatności i późniejsze trudności z ich 



 

egzekwowaniem mogą wywołać nieodwracalne skutki finansowe, w tym 

problemy z wypłacalnością.  

W przypadku dużych odbiorców istnieje oczywiście możliwość podjęcia 

negocjacji i rozłożenia zadłużenia na dłuższy okres spłat. Jednakże takie 

działania nie będą możliwe w przypadku drobnych klientów 

detalicznych, chociażby ze względu na skalę.  

W przypadku gdyby płynność przedsiębiorstwa została w ten sposób 

naruszona warto rozważyć skorzystanie z jednego z postępowań 

restrukturyzacyjnych, które pozwoli przedsiębiorstwu odsunąć od siebie 

ewentualne egzekucje lub zabezpieczenia. 

Warto również trzymać rękę na pulsie w zakresie deklarowanych prze 

rząd instrumentów pomocowych. Komentatorzy twierdzą, że będzie to 

najprawdopodobniej akcja bezprecedensowa w historii programów 

wspierania gospodarek i przedsiębiorstw. Z tego powodu stale 

monitorujemy działania rządu i będziemy niezwłocznie przekazywać 

informacje o zmieniających się przepisach.  

* * * 

W związku z nadzwyczajną sytuacją pozostajemy do Państwa dyspozycji 

zarówno w drodze telefonicznej jak i mailowej. 
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