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W ostatnich tygodniach sytuacja ekonomiczna Polaków staje się coraz trudniejszą.          
Epidemia wirusa COVID-19 i idące za nią obostrzenia wprowadziły do życia społecznego            
ogromną niepewność i w zasadzie uniemożliwiły nam normalne funkcjonowanie. Grupą          
najbardziej dotkniętą stanem epidemii i idącym za nim załamaniem gospodarczym są           
oczywiście przedsiębiorcy. Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej       
w normalnych warunkach, ale także niewystarczająca i częstokroć spóźniona pomoc ze           
strony rządzących wzmagają problemy przed którymi stoją dziś reprezentanci tej grupy           
zawodowej. 

Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju od lat uchodziło za zajęcie           
niosące za sobą szereg poważnych wyzwań, w czołówce których wymieniano problemy           
prawne i podatkowe, a także konieczność zmagania się ze zbiurokratyzowaną          
administracją.W tym ekstremalnym dla gospodarki czasie wszystkie te problemy zdają się           
nabierać na sile. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Agencję Informacyjną           
Polska Press, tylko we wtorek 31 marca na zawieszenie działalności gospodarczej           
zdecydowało się aż 9151 przedsiębiorców, a 1353 postanowiło ją zamknąć . 1

Pojawiające się ustawy (tzw. Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Antykryzysowa 2.0)          
oraz ministerialne rozporządzenia składają się na gąszcz przepisów, które stawiają dziś           
przed przedsiębiorcami wiele znaków zapytania i mało odpowiedzi. Należy wspomnieć,          

1Przedsiębiorcy masowo zawieszają działalność gospodarczą. Tysiące firm nie może funkcjonować przez 
koronawirusa. Raport Polska Press Grupy 
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że wspomniane wyżej regulacje ustawowe nie odnoszą się do wielu aspektów           
funkcjonowania przedsiębiorstwa po prostu je pomijając.  

W tym najtrudniejszym dla przedsiębiorczości czasie, w odpowiedzi na dostrzegane          
problemy prawne Safe24.BIZ oferuje przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne        
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze         
korzystania z form pomocy przedsiębiorcom przewidzianych we wprowadzanych        
przepisach ustaw ,,antykryzysowych’’) 

Zgodnie z nazwą Spółki, naszym głównym celem jest zapewnianie klientom          
najwyższego stopnia bezpieczeństwa w sferze prawnej i organizacyjnej. Z tego powodu           
w pakiecie naszych usług znajdziecie Państwo nie tylko tradycyjne konsultacje oraz           
sporządzanie opinii prawnych czy też redagowanie pism, ale także opracowywanie          
zindywidualizowanej dokumentacji wewnętrznej oraz szkolenia dla personelu jak i         
kadry zarządzającej. 

 
 
Kluczowe zagadnienia, w których możemy dziś Państwu pomóc dzieląc się          

naszą wiedzą ekspercką to w szczególności uzyskiwanie: 
➢ zwolnień ze składek ZUS, odraczanie lub rozkładanie na raty należności do ZUS; 
➢ świadczenia postojowego, zwolnienia z podatku dochodowego od tego świadczenia; 
➢ obniżenie wysokości zaliczek na PIT/CIT; 
➢ dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników; 
➢ dofinansowania na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej; 
➢ gwarancji zabezpieczenia spłat kredytu obrotowego lub inwestycyjnego (pomoc de         

minimis z BGK); 
➢ korzystniejszych warunków kredytu na innowację technologiczne; 
➢ pożyczek obrotowych finansujących:  

- wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,  
- deficyt w kapitale obrotowym. 

 
a także doradztwo w zakresie: 
➢ organizacji pracy zdalnej (home office); kwestie regulaminu telepracy, zapewnianie         

bezpieczeństwa wymiany informacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą; 
➢ przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych w związku z zagrożeniem         

epidemiologicznym; 
➢ uzyskiwania porozumień z zamawiającymi związanych z realizacją zamówień        

publicznych. 
 
Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy. Dokładamy wszelkich starań, aby          
pomóc naszym klientom w każdym przedstawionym problemie prawnym. 
 

W ramach naszych usług doradczych oferujemy Państwu: 
 

➢ redagowanie wniosków oraz wszystkich pozostałych pism związanych z 
uzyskiwaniem ww.pomocy dla przedsiębiorców 

 
➢ opracowywanie szczegółowych opinii prawnych w najtrudniejszych kwestiach; 

2 



 

 

 Safe24.biz 
01-100 Warszawa  

ul. Człuchowska 2c/13 
 

kontakt@safe24.biz 

 
 

➢ konsultacje w formie zdalnej dotyczące bieżących problemów przedsiębiorstwa; 
 

➢ konsultacje dot. weryfikacji umów z partnerami biznesowymi, klientami czy też 
osobami zatrudnionymi; 

➢ opracowywanie dokumentacji regulującej wewnętrzne zasady postępowania 
personelu oraz kadry zarządzającej (instrukcje, statuty, regulaminy, polityki; 

 
➢ pełnienie funkcji punktu kontaktowego w sprawach dot. problemów prawnych z 

klientami lub partnerami biznesowymi; 
 

➢ opracowywanie pism przedprocesowych i procesowych; 
 

➢ szkolenia w formie zdalnej z zakresu zmian w powszechnie obowiązujących 
przepisach dla personelu oraz kadry zarządzającej. 

 
Naturalnie, niezwłocznie po ustaniu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa         

będzie możliwość przeprowadzania konsultacji, szkoleń oraz pozostałych spotkań w formie          
stacjonarnej. 

 
Jak już wspomniano, doskonale rozumiemy wyjątkowość sytuacji, w której dziś          

znaleźli się polscy przedsiębiorcy. Każdy przedstawiony nam przypadek traktujemy         
indywidualnie, gdyż każde przedsiębiorstwo jest doświadczane przez aktualne        
problemy na swój sposób. Naszym celem jest dobieranie uniwersalnych rozwiązań do           
indywidualnych przypadków. W związku z powyższym, zakres cen jest ustalany          
odrębnie z każdym klientem w oparciu o analizę zakresu niezbędnych do wykonania            
usług po uwzględnieniu charakteru i nasilenia zdiagnozowanych problemów        
przedsiębiorcy. 

 
SAFE24.BIZ to spółka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego         

bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Należy do Grupy DGCS, oferującej usługi          
w zakresie: doradztwa gospodarczego, finansów, księgowości, kadr i płac, zarządzania          
kapitałem ludzkim oraz konsultingiem procesów biznesowych. Wspierają je własne,         
nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysokiej klasy aplikacje IT. Ponad 25-letnie         
doświadczenie zdobyte podczas obsługi kilkunastu tysięcy zadowolonych klientów,        
gwarantuje najwyższą jakość usług i towarów oferowanych przez naszych         
specjalistów. 

 
 
 

Zapraszamy do współpracy! 
 

 

W razie pytań proszę o kontakt: 

damian.felisiak@safe24.biz 

nr tel. 517-715-459 
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