Szanowni Państwo,
W okolicznościach, w których wszyscy znaleźliśmy się
w związku z epidemią koronawirusa, wpływającymi na
sytuację i pracę większości firm i instytucji, chcemy
przekazać Państwu kilka istotnych informacji o naszej
Kancelarii i jej funkcjonowaniu w tym okresie.
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Praca Kancelarii
Kancelaria Ad Casum uruchomiła procedury pozwalające na świadczenie Państwu usług prawniczych i doradztwa podatkowego w niezmienionym zakresie, przy wykorzystaniu wszelkich użytecznych kanałów komunikacji, w szczególności telefonicznie, e-mailowo i przez komunikatory
takie jak Microsoft Teams czy Skype.
W trosce o zdrowie naszych Klientów, jak i nas samych, pracujemy zdalnie, jednakże w sposób
skoordynowany i wzajemnie skomunikowany tak, aby w jak najmniejszym stopniu odczuli Państwo zmianę sposobu wykonywania naszej pracy. Ta nowa organizacja pracy Kancelarii nie wpłynie w żadnej mierze na najwyższą jakość naszych usług. Nasi prawnicy mogą załatwiać Państwa
sprawy w relacjach z administracją publiczną przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej takich jak ePUAP czy PUE ZUS.
Mimo nadzwyczajnej sytuacji, jesteśmy przygotowani do pełnego i niezakłóconego świadczenia
wachlarza naszej pomocy doradczej.

Wsparcie w sytuacji kryzysowej
Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie mogą Państwo oczekiwać naszego wsparcia nie tylko
w zakresie dotychczas świadczonych usług prawniczych, lecz także zagadnień związanych z sytuacją kryzysową, w tym planowanymi przez rząd przepisami pomocowymi. Jesteśmy i będziemy
przygotowani do udzielenia Państwu pomocy we wszystkich tych sprawach.

Prawo pracy:

analiza i interpretacja zmian przepisów z zakresu prawa pracy
analiza umów o pracę i innych kontraktów z pracownikami pod kątem wprowadzenia
zmian zabezpieczających interesy pracodawców
wsparcie w projektach restrukturyzacji zatrudnienia

Pomoc publiczna:

uzyskiwanie pomocy publicznej, w tym w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pomocy
wynikającej z tzw. tarczy antykryzysowej, w szczególności związanej z zatrudnianiem pracowników i pogorszeniem się sytuacji przedsiębiorcy

Prawo podatkowe:

wnioski o odroczenie terminów płatności, umorzenia zaległości, rozłożenie na raty
wpływ przepisów tzw. tarczy antykryzysowej na sprawy w toku i terminy

Kontrakty i pozostałe zobowiązania:

analizy i renegocjacje już zawartych umów
wprowadzanie klauzul zabezpieczających do nowych umów
analizy i rekomendacje dotyczące wykonania lub egzekwowania zaciągniętych zobowiązań
bieg terminów
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Zamówienia publiczne:

udzielanie zamówień w dobie koronawirusa
siła wyższa w kontekście realizacji kontraktów
wykonywanie i zmiany kontraktów zawartych w trybie PZP

Monitoring zmian legislacyjnych:

monitorujemy prace legislacyjne, by w sposób bieżący dysponować wiedzą o szczególnych
rozwiązaniach prawnych wprowadzanych w związku z epidemią. Służymy Państwu wiedzą
o nowych przepisach oraz pomagamy w ich interpretacji.

Pomoc bezpośrednia:

przewidując niestandardowy wpływ spraw po zakończeniu epidemii, a także nieoczekiwane,
kryzysowe sytuacje w czasie jej trwania jesteśmy gotowi wesprzeć działy merytoryczne naszych
Klientów (szczególnie prawne lub likwidacji szkód), delegując lub przydzielając naszych
doświadczonych prawników

Zespół Kancelarii
Dla ułatwienia, wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za koordynację prac zespołu Kancelarii
w poszczególnych ww. zakresach:

Prawo pracy:

adwokat Maciej Łaz
+48 695 288 306, maciej.laz@adcasum.pl

Pomoc publiczna, Prawo podatkowe i Sprawozdawczość:
Doradca Kancelarii, doradca podatkowy Kacper Niziołek
+48 600 492 880, kacper.niziolek@adcasum.pl

Kontrakty i inne zobowiązania, sprawy organizacyjne,
pomoc bezpośrednia:
Partner, radca prawny Łukasz Kosmala,
+48 602 420 062, lukasz.kosmala@adcasum.pl
Partner, radca prawny Piotr Paczkowski,
+48 602 420 062, piotr.paczkowski@adcasum.pl

Zapraszamy
do bieżącego kontaktu z Kancelarią!
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Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych AD CASUM
- Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy Sp. p.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
tel: +48 22 825 73 51
fax: +48 22 825 17 95
kancelaria@adcasum.pl

