
Moi drodzy 

 

Przyszedł dla nas bardzo szczególny czas w życiu prywatnym, ale również i w funkcjonowaniu firm. Firm 

których jesteśmy właścicielami, osobami zarządzającymi, czy pracownikami. Jestem pewny, że wszystkim nam na 

sercu leży dobro naszych przedsiębiorstw. Dzisiaj z przykrością patrzę, jak wiele osób zarządzających firmami nie wie, 

jak poruszad się w sytuacji takiego kryzysu wywołanego koronawirusem. Obecnie media już nie mówią o możliwości 

wystąpienia dekoniunktury, a prześcigają się w szacowaniach coraz czarniejszych scenariuszy. Niewątpliwe są dwie 

kwestie. Po pierwsze kryzys nas czeka i to jest bezsprzeczne. Po drugie z kryzysu obronną ręką wyjdą nie ci, którzy 

posiadają rezerwy finansowe, a ci, którzy są „roztropni” i będą umiejętnie zarządzad kryzysem w tym niezwykłym 

czasie.  

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, przyjaciołom, ale i tym z którymi nie miałem przyjemności poznad 

się osobiście, a którzy chcą dowiedzied się więcej o możliwościach, jakie możemy wykorzystad w tym trudnym czasie, 

jako fundacja IUSTUS, chcemy się dzielid naszą wiedzą i wieloletni doświadczeniem. Dalego podjęliśmy decyzję o 

rozpoczęciu cyklu bezpłatnych webinarów, w ramach nowego cyklu  „Co zrobid, by firma przetrwała w tym trudnym 

czasie?”  

Pierwszy webinar odbędzie się już 9 kwietnia o godz. 10;00, a jego tematem będzie „Zmniejszenie ryzyka 

przez rozdzielenie działalności do odrębnych spółek”. Do uczestniczenia w webinarze zapraszam wszystkich. Planuję 

poświęcid 30 – 40 min na przedstawienie problemu, rozpoczynając od formy prawnej firmy i jej wpływu na ryzyka, a 

następnie scharakteryzuję dwie możliwości podziału firmy. Drugą częśd poświęcimy na to, by odpowiedzied na 

zadawane przez Was pytania. Problematyka poruszana na webinarium nie zamyka się tylko w sferze prawa, a mam 

nadzielę że połączenie mojego przygotowania zawodowego i doświadczenia w dziedzinie prawa, ekonomii i 

zarządzania pozwoli na stworzenie o wiele szerszego spektrum rozważao niż tylko analiza regulacji prawnych. 

 

Bądźmy razem w tym trudnym i szczególnym czasie.  

 

Webinar jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestniczenia jest rejestracja pod poniższym linkiem lub klikając na 

baner. 

 

https://webinar.getresponse.com/GP93t/webinar-co-zrobic-by-firma-przetrwala-w-tym-trudnym-

czasie?uid=3351509d&_ga=223167721514582639581584952298-1097473641584540568  
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