Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Zachęcamy do kontaktu w ramach naszego hotline w następujących kwestiach:

RELACJE
Z KONTRAHENTAMI /
NAJMY

PODSTAWOWE
INFORMACJE DLA
ZARZĄDÓW
▪

▪
▪

jak oceniać przesłanki niewypłacalności (płynności
finansowej oraz stosunku aktywów do pasywów);
obowiązki i ryzyka dla zarządu wynikające z utratą
płynności, w tym scenariusze naprawcze
i zabezpieczające zarząd przed odpowiedzialnością
cywilną, podatkową i karną
możliwości dokapitalizowania spółki przez
wspólników / akcjonariuszy
sposoby organizacji (też poprzez udział zdalny) lub
odwołania zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy

▪

▪
▪

Pytania z zakresu prawa spółek:

 anna.kratiuk@skslegal.pl
 +48 608 387 080

▪

 witold.kurek@skslegal.pl

Pytania z zakresu prawa upadłościowego:

 +48 606 817 065

 adam.grzelak@skslegal.pl
 +48 698 179 328

PRAWO PRACY,
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

PRAWO KARNE
GOSPODARCZE
& COMPLIANCE
▪
▪
▪
▪
▪

naruszenie bezpieczeństwa informatycznego;
zabezpieczenie dowodów na cele postępowań
(sądowych i innych);
niwelowanie skutków ataku (pomoc w zabezpieczeniu
skradzionych środków na rachunku bankowym);
wybór ścieżki ochrony prawnej (karna, regulacyjna
(PUODO), cywilna) oraz realizacja wybranych dróg;
poprawa cyberbezpieczeństwa firmy – przy udziale
ekspertów technicznych i prawnych
 michal.opala@skslegal.pl

 +48 602 402 617

niewykonywanie lub niemożność wykonania
umów przez spółkę lub jej kontrahentów:
✓ dostępne narzędzia prawne;
✓ siła wyższa oraz nadzwyczajna zmiana
stosunków;
✓ jakie dane i dokumentację należy już teraz
gromadzić na potrzeby przyszłej strategii
procesowej
negocjacje z wynajmującymi/najemcami
i dostawcami
zabezpieczanie przed roszczeniami
wynikającymi z niewykonania umów
zatory płatnicze - identyfikacja ryzyk i środków
obronnych

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

co może, a czego nie może zrobić pracodawca
zasady udziału w podróżach służbowych
podstawy prawne do zbierania informacji
dotyczących miejsca pobytu i wypoczynku
praca w trybie home office
prewencja i działania zabezpieczające w zakładzie
pracy
możliwości kontroli stanu zdrowia pracownika
obowiązki pracodawcy, pracownika i gościa
Pytania z zakresu prawa pracy:

 agnieszka.fedor@skslegal.pl

 +48 505 782 677
Pytania z zakresu RODO:

 sylwia.macura-targosz@skslegal.pl

 +48 694 415 447

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Zachęcamy do kontaktu w ramach naszego hotline w następujących kwestiach:

LIFE
SCIENCES

PRAWO
PODATKOWE
▪

▪
▪
▪
▪

▪

rozliczenie podatkowe kosztów nadzwyczajnych
reorganizacji pracy w firmie, w tym:
✓ odliczenie lub zwrot VAT i kosztów z tytułu
odwołanych delegacji krajowych i zagranicznych
✓ rozliczenie w PIT i CIT wyjątkowych nakładów na
prewencję i profilaktykę zdrowotną w firmie
✓ potrącenie kosztów przeniesienia pracowników
lub kosztów zmiany ich zadań
✓ rozliczenie ekwiwalentów i innych dodatkowych
świadczeń wypłacanych pracownikom
✓ odliczenia kosztów i VAT z tytułu realizacji
nowych zadań na rzecz pracowników, nie
wynikających z obowiązującego prawa
rozliczenie kosztów i VAT z tytułu zaniechanych
inwestycji i innych przedsięwzięć
koszty ograniczenia lub zaniechania działalności,
odpisów z tytułu wycofania z działalności niektórych
składników
rozliczenie podatkowe kar umownych, odsetek
i odszkodowań wypłacanych kontrahentom
utrudnienia w terminowej realizacji obowiązków
ustawowych, w tym w zakresie składania deklaracji
podatkowych i zapłaty podatków
rozliczenie strat wynikających z wprowadzenia
zakazów wywozu z kraju określonych towarów
 katarzyna.juralewicz@skslegal.pl

 +48 883 391 730
NOWE REGULACJE
WYDANE W ZWIĄZKU
Z COVID-19

▪
▪

jakie ograniczenia i jakie możliwości wynikają
z ostatnio wprowadzonych przepisów?
jakie nowe narzędzia mogą Wam pomóc w dalszym
prowadzeniu działalności?
 corona.alert@skslegal.pl
W odpowiedzi nasz ekspert skontaktuje się
bezpośrednio z Państwem telefonicznie

▪
▪
▪
▪
▪

wywóz lub zbycie poza terytorium RP produktów
leczniczych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych
nadzwyczajne postępowania związane z Covid-19,
w tym dotyczące obowiązku dystrybucji produktów
leczniczych i innych
zmiany łańcucha dystrybucyjnego produktów
leczniczych wobec restrykcji ustanowionych
w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19
rozszerzone obowiązki raportowania dot. produktów
leczniczych i innych
wymogi rejestracyjne dla produktów biobójczych
 jacek.myszko@skslegal.pl

 +48 660 617 009

INFRASTRUKTURA
KRYTYCZNA
▪

obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie ochrony
infrastruktury krytycznej oraz obiektów ważnych
dla interesów gospodarczych państwa
 zbyszko.wizner@skslegal.pl

 +48 608 420 801

