Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 roku

INFORMACJA DLA KLIENTÓW KANCELARII

REKOMENDACJE DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY MAJĄTKU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,
W związku z nadzwyczajną sytuacją, z która wszyscy musimy się zmierzyć, chcielibyśmy
przedstawić naszą rekomendację działań prawnych, mających na celu dodatkową ochronę i
zabezpieczenie Państwa majątku oraz bezpieczeństwa prawnego.
Uważamy, że w obecnej bezprecedensowej sytuacji należy dojść do następujących konkluzji jeśli
chodzi o aktualny stan systemu prawnego w Polsce:
•

Biorąc pod uwagę ostatnie działania organów państwa należy uznać, że system prawny
oparty na normach prawnych zapisanych w nadrzędnym akcie prawnym tj. Konstytucji, nie
funkcjonuje prawidłowo. To oznacza, że ochrona praw i wolności obywateli, także tych
ekonomicznych, wynikająca z Konstytucji, a realizująca się w szeregu instytucji prawnych
funkcjonujących w ramach postepowania karnego, cywilnego czy administracyjnego, w
praktyce może nie działać prawidłowo. To oznacza dla obywateli, istotne ryzyko
niepewności prawnej w odniesieniu do ich sytuacji osobistej i majątkowej.

•

W związku z powyższym należy oczekiwać, w krótkiej perspektywie czasowej, okresu
niepewności ekonomicznej oraz prawnej (np. kryzys ustrojowy), które zwykle niosą ze
sobą takie zjawiska jak, brak przewidywalności w stanowieniu i stosowaniu przepisów
prawa oraz zagrożenie dla przestrzegania podstawowych praw i wolności obywatelskich.

•

Z dużym prawdopodobieństwem, można spodziewać się istotnego pogorszenia finansów
publicznych, co będzie zmuszać władze do podejmowania zdecydowanych, doraźnych
działań, w celu zapewnienia stabilności systemu, przy elastycznym traktowaniu zasad
wynikających z Konstytucji oraz tzw. zasad państwa prawa.

•

Należy spodziewać się, że w wyniku kryzysu politycznego i gospodarczego, wzmocnieniu i
zacieśnieniu podlegać będzie współpraca i rozwój krajów Strefy EURO przy osłabieniu
pozycji krajów UE znajdujących się poza Strefą EURO.

W związku z ww. zagrożeniami rekomendujemy naszym klientom, przedsiębiorcom,
inwestorom oraz osobom fizycznym rozważanie podjęcia działań prawnych, mogących być
zabezpieczeniem przed wielce prawdopodobnym okresem destabilizacji prawnej, podatkowej
oraz ekonomicznej. Działania te warto rozważyć i wdrożyć, biorąc pod uwagę indywidualne cele
strategiczne danego przedsiębiorstwa, udziałowców/akcjonariuszy, osób zarządzających czy
osób prywatnych.
Rekomendowane działania:
A. Założenie spółki holdingowej (lub relokacja istniejącej) w jednym z krajów Strefy EURO
jak np. Niemcy, Holandia, Cypr.
B. Przegląd posiadanych aktywów płynnych (gotówka, złoto) w celu wydzielenia części i
przeniesienia do krajów o wyższej stabilności systemu bankowego, finansowego i
prawnego jak np. Lichtenstein, Szwajcaria, Niemcy.
C. Przygotowanie planów awaryjnych dla przedsiębiorstwa oraz aktywów prywatnych w
wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. Obejmuje to np. przygotowanie
testamentu ze szczególnym uwzględnieniem sukcesji przedsiębiorstwa i istotnych
aktywów, powołanie wykonawcy testamentu, przygotowanie planu działań na wypadek
np. długotrwałej choroby czy braku możliwości lub utrudnionego kontaktu.
Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego jest do państwa dyspozycji.
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