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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Ograniczenia w funkcjonowaniu organów spółki

W związku z narastającą falą zakażeń na terenie Polski oraz innych krajów wirusem SARS-Cov-2 (koronawirus)
i rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, władze wydały rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co spowodowało konieczność podjęcia przez przedsiębiorców niestandardowych środków ostrożności.
Wprowadzono szereg ograniczeń, czy to w poruszaniu się (np. zakaz wjazdu na teren Polski przez cudzoziemców),
czy też w zakresie możliwości gromadzenia się (np. zakaz zgromadzania się osób w liczbie powyżej 50). W tej
złożonej sytuacji trudno może być realizować sprzeczne obowiązki, z jednej strony wynikające z wyjątkowej sytuacji i regulacji z nią związanej (ograniczenia), a z drugiej z „normalnego” trybu działania spółek (obowiązki). Tytułem przykładu, zbliża się czas zwyczajnych zgromadzeń wspólników, a wiele ze spółek ma wspólników w liczbie
znacznie przewyższającej 50 osób.
Podmioty sektora prywatnego podejmują w ostatnim czasie szereg działań o charakterze prewencyjnym, w szczególności zamknięte zostały biura stacjonarne, oddelegowano całość lub część personelu (w tym członków zarządu)
do wykonywania pracy zdalnej, ograniczone zostały podróże służbowe i spotkania biznesowe. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że zaistniała sytuacja może powodować szereg negatywnych konsekwencji dla Państwa działalności
gospodarczej, w tym z całą pewnością może negatywnie wpłynąć na możliwość pełnienia przez członków zarządu
swoich funkcji.
Mając na uwadze powyższe, chcielibyśmy zaproponować Państwu rozwiązania prawne, które pozwolą do pewnego stopnia zniwelować skutki pojawienia się koronawirusa. Proponowane rozwiązania kierowane są do wszystkich przedsiębiorców, także spółek, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, w których liczba członków zarządu nie przekracza dwóch osób. W tym trudnym czasie możemy Państwu zaoferować naszą pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji uprawniającej do działania w imieniu spółki (odpowiednie pełnomocnictwa
oraz dokumentacja związana z powołaniem prokurentów, zwłaszcza gdy członkowie zarządu są na stałe za granicą), pozwalającej na zabezpieczenie w jak największym stopniu możliwości operacyjnych zarządu, a tym samym
uchronienie spółki przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z braku działań po stronie
spółki w okresie epidemii koronawirusa.

Prawnicy DZP na bieżąco odpowiadają na dziesiątki pytań klientów dotyczących bezpiecznego prowadzenia działalności w dobie epidemii koronawirusa pod kątem innych obszarów, w tym m.in. prawa pracy (badanie zdrowia
pracowników, gości i kontrahentów, praca zdalna, nieobecność w pracy), ochrony danych osobowych (procedury,
ankiety i formularze, "o co wolno, a o co trzeba pytać"), prawa umów (kwestia siły wyższej, zakłócenia dostaw),
prawa podatkowego, etc.
Jesteśmy w stałym kontakcie z ekspertami z globalnych organizacji prawniczych dzięki czemu zapewniamy możliwość konsultacji w zakresie działań i praktyk organów oraz firm w innych państwach.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach prawnych związanych z pojawieniem się koronawirusa
i jego wpływem na bieżącą działalność spółek, a w szczególności w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej zachowanie ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa prawno-gospodarczego w spółce po
ustaniu epidemii koronawirusa.
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