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Szczegółowe zagadnienia: 

I. Tarcza antykryzysowa – szczególne rozwiązania pomocowe  

1. Ocena wstępna. Weryfikacja pod kątem możliwości skorzystania z uprawnień Tarczy 
antykryzysowej.  

2. Pomoc publiczna. Pomoc na ratowanie i pomoc restrukturyzacyjna wynikająca z projektu 
ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji  

3. Wnioski pomocowe. Przygotowywanie wniosków o dofinansowania i inne instrumenty 
pomocowe wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej, w szczególności:  

• wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków FGŚP w związku z obniżeniem 
wymiaru czasu pracy lub przestojem, 

• wnioski o świadczenie postojowe, 

• wnioski do starosty o dofinansowanie – w tym pomoc w negocjacjach ze starostą, pomoc 
przy zawarciu umowy, 

• wnioski o mikropożyczki do starosty, 

• wnioski o zwolnienie z obowiązku zapłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne, 

• wnioski o odroczenie płatności rat kredytowych. 

4. Porozumienia pracownicze. Przygotowywanie porozumień dotyczących obniżonego wymiaru 
czasu pracy oraz mniej korzystnych warunków zatrudnienia. 

5. Głosowanie na odległość – zmiana regulaminów. Przygotowywanie regulaminów odbywania 
zgromadzeń wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy w związku z możliwością korzystania ze 
środków porozumiewania się na odległość. 

 

II. Ciągłość działania  

1. Plany ciągłości działania. Weryfikacja twojego planu ciągłości działania (BCP). Wsparcie osoby 
odpowiedzialnej za jego realizację. Uzupełnienie BCP o postanowienia na wypadek epidemii. 

2. Plany zarządzania kryzysowego. Pomoc w sporządzeniu planu zarządzania kryzysowego (CMP) 
lub jego weryfikacja. Ocena wpływu planu na zakres odpowiedzialności. 

3. Czasowa lub trwała utrata pracowników. Doradztwo w zakresie zbudowania rozwiązań na 
wypadek utraty swojego personelu lub personelu przez dostawców. Wsparcie w identyfikacji 
sieci poddostawców. 

4. Przegląd łańcucha dostaw. Przegląd dostawców oraz ich odporności na kryzysowe sytuacje, 
identyfikacja outsourcingu łańcuchowego (czyli ilu mają krytycznych poddostawców), 
outsourcing awaryjny, dostawcy zapasowi.   

5. Audyt gotowości dostawców. Ciągłość działania – gotowość na powrót CV-19, ochrona 
informacji i danych.  

6. SLA. Doradztwo w wypracowywaniu lub pozyskaniu standardu GOLD – priorytetu obsługi 
awaryjnej na wypadek katastrof. 

7. Odpowiedzialność za niezapewnienie ciągłości działania. Odpowiedzialność kontraktowa, 
korporacyjna, karna 
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III. Restrukturyzacja korporacyjna 

1. Finansowanie długiem. Finansowanie i dokapitalizowanie spółek – dopłaty, pożyczki, obligacje, 
podwyższenia kapitału/wkładów 

2. Inwestor. Pozyskiwanie inwestora – przygotowywanie i negocjacje umów inwestycyjnych, term 
sheet, przygotowanie dokumentacji do warunków inwestycji, badania due dilligence 

3. Zmiany wspólników. Zmiany dotyczącego składu osobowego spółek – wystąpienia 
wspólników, wyłączenia, zbycie, umorzenie, obciążenie, udziałów, sprzedaż ogółu praw 
i obowiązków w spółkach osobowych – negocjowanie warunków i przygotowywanie 
dokumentów 

4. Przekształcenia. Podział spółek lub inne zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia, w celu 
dywersyfikacji ryzyka 

5. Sprzedaż. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

6. Odpowiedzialność członków organów. Opinie prawne wspierające decyzje biznesowe, audyty 
starannego działania, szkolenia z zasad odpowiedzialności. 

7. Zmiany organizacyjne. Zarządzanie na odległość. 

• Uchwały na odległość. Organizacja i prowadzenie na odległość posiedzeń organów spółek, 
spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych itp., w tym walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 
zgromadzeń wspólników, zarządów i rad nadzorczych 

• Czynności prawne. Zawieranie i rozwiązywanie umów na odległość: kontraktów, umów o 
pracę, itp. 

• Urzędy i sądy na odległość. Zdalne załatwianie spraw – elektronicznie, pocztowo lub przez 
naszych ludzi.  

 

IV. Restrukturyzacja pracownicza - prawo pracy  

1. Reorganizacja i restrukturyzacja. Jakie środki pracodawca może podjąć, aby utrzymać pozycję 
w czasie kryzysu; szanse rozwoju. 

2. Organizacja pracy na odległość. Telepraca, praca zdalna, podróże służbowe, w tym omówienie 
podstaw prawnych udzielenia pracy na odległość, ustalenia pracodawcy i pracownika, 
regulaminy, procedury bezpieczeństwa, sposób rozliczania pracowników (w tym monitoring), 
kontrola fizyczna pracownika, praca zdalna a kwarantanna, wypadki przy pracy, BHP - 
organizacja z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wypadki przy 
pracy 

3. Zdalne zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy. Jak zawrzeć umowę lub wręczyć 
wypowiedzenie na odległość w czasie epidemii? 

4. Zwolnienia grupowe i redukcje. Redukcja zatrudnienia i zwolnienia grupowe  

5. Związki zawodowe. Jakie działania w zakresie przeciwdziałania COVID-19 pracodawca musi 
uzgodnić ze związkami zawodowymi 

6. Kontrakty menedżerskie. Redukcja kosztów kadr menedżerskich - zmiany w wynagrodzeniach 
członków zarządu 
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7. Odpowiedzialność zarządów. Doradztwo dla członków zarządów w zakresie wyłączenia 
odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki 

8. Technologia. Skuteczne wdrożenie rozwiązań technologicznych mających na celu usprawnienie 
działalności organizacji; regulacje prawne związane z wdrożeniem nowych środków 
technologicznych 

9. Braki kadrowe i utrata płynności. Elastyczny czas pracy, wypowiedzenia/porozumienia 
zmieniające, zwolnienia grupowe, tarcza antykryzysowa i pomoc publiczna dla pracodawców, 
obniżki wynagrodzeń 

 

V. Restrukturyzacja transakcyjna 

1. Audyt umów. Audyt umów pod kątem ciągłości łańcucha dostaw oraz pod katem możliwości 
ich modyfikacji lub rozwiązania z wykorzystaniem mechanizmów siły wyższej, klauzuli rebus sic 
stantibus, niemożliwości świadczenia lub regulacji ustaw szczególnych dotyczących COVID-19 

2. Audyt projektów. Audyt trwających projektów pod kątem ich optymalizacji lub ewentualnego 
zakończenia 

3. Renegocjacje. Renegocjacja, ocena podstaw wypowiedzenia, rozwiązania lub unieważnienia 
umów kształtujących stałe stosunki umowne, w tym umów najmu, dzierżawy, licencyjnych, 
współpracy.  

4. Szczególne reżimy prawne. Analiza możliwości aneksowania, renegocjacji lub rozwiązywania 
umów zawartych w szczególnych reżimach prawnych, np. w trybie zamówień publicznych, z 
uwagi na COVID-19. 

5. Zmiany regulaminów sklepów. Modyfikacja regulaminów e-sklepów pod kątem dopasowania 
postanowień do aktualnej sytuacji (zmiany metod dostaw, wprowadzenie wymogów 
bezpieczeństwa np. przy cateringach dostarczanych do drzwi, zmiany metod płatności – tu 
zwłaszcza gotówkowa za pobraniem). 

6. Siła wyższa. Doradztwo prawne z zakresu siły wyższej oraz następczej niemożliwości 
świadczenia  

7. Przebranżowienie awaryjne. Doradztwo przy zmianie przedmiotu działalności 

8. Kary umowne. Obrona przed roszczeniami o zapłatę kar umownych. Doradztwo przy rezygnacji 
z kar umownych.  

 

VI. Zatory płatnicze 

1. Reprezentacja małych i średnich dostawców. Proces, narzędzia podatkowe w tym informacja 
do Urzędu Skarbowego, maksymalne terminy zapłaty, nieważność bezwzględna postanowień 
umownych, odsetki w transakcjach handlowych, wypowiedzenie/odstąpienie od umowy, 
powiadomienie UOKiK 

2. Compliance. Doradztwo dla korporacji i sieci handlowych w zakresie systemów zgodności z 
ustawą o terminach w transakcjach handlowych, ocena ryzyka i kosztu zgodności, praktyczne 
doradztwo w procedurach „quasi-reklamacyjnych” 

 

VII. Kryzysowa transformacja cyfrowa organizacji 
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1. Prawo e-commerce. Regulacje prawne obowiązujące przy prowadzeniu działalności online, 
kontraktowaniu na odległość. Formułowanie wytycznych, zasad i regulaminów. 

2. Usługa elektroniczna. Przygotowanie struktur i wsparcie prawne przy świadczeniu usług z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, opracowywanie regulaminów, ogólnych 
warunków umów, polityk prywatności, obowiązków informacyjnych.  

3. Ochrona danych osobowych. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu biznesu online  

4. Cyberbezpieczeństwo. Wsparcie dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa biznesu online 

 

VIII. Spory sądowe 

1. Ocena wstępna. Analiza zasadności sporów dotyczących niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania z uwagi na COVID-19 

2. Zabezpieczenia. Wnioski o zabezpieczenie. 

3. Spory. Spory o zapłatę, przygotowanie do sporu skomplikowanego. Arbitraż ad hoc.  

4. Mediacje. Mediacje i negocjacje zmierzające do zakończenia sporów  

5. COVID a nadużycie prawa i oszustwo gospodarcze. Prawnokarna ocena argumentacji „na 
COVID” jak i wykorzystywania pozycji przetargowej. 

 

 

 

IX. Upadłość i restrukturyzacja 

1. Ocena wstępna. Weryfikacja zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, przygotowywanie 
wniosków  

2. Restrukturyzacja sądowa. Postępowania restrukturyzacyjne – weryfikacja przesłanek i 
przygotowywanie wniosków. 

3. Restrukturyzacja pozasądowa. Negocjacje, konwersja wierzytelności w kapitał. 

4. Konsulting upadłościowy. Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego i 
prawa restrukturyzacyjnego  

5. Reprezentowanie wierzycieli. Doradztwo i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach 
upadłościowych i restrukturyzacji. Rekomendacje co do ustępstw i konwersji na kapitał, opinie 
menedżerskie 

 

 

 

X. Działalność samorządów w czasach kryzysu 

1. COVID-19 a zamówienia publiczne. Wpływ COVID-19 na postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz umowy zawarte w tym trybie 

2. Tarcza w zamówieniach. Tarcza antykryzysowa w zamówieniach publicznych 

3. Zarządzanie zdalne. Jak bezdotykowo realizować zadania samorządu terytorialnego. 

4. Renegocjacje. Jak radzić sobie z dostawcami w kryzysie. 
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5. Odpowiedzialność. Prawidłowe procedury i opinie menedżerskie – prawna podstawa 
krytycznych decyzji 

6. Ochrona danych osobowych a zarządzanie kryzysowe. Jak radzić sobie z RODO w trakcie 
epidemii bez jego naruszania 

7. Ciągłość działania usług publicznych i infrastruktura krytyczna.  Zarządzanie ciągłością 
działania jednostki terytorialnej w trakcie katastrof– doradztwo testowane na bieżąco. Osobny 
dział 

 

 

 

 

 

 

 

 


