
 

 

 

REAGOWANIE BIZNESU W KRYZYSIE 

Pakiet doradztwa dla firm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na wyjątkowo trudną sytuacją gospodarczą, w jakiej znalazły się polskie firmy w 

związku z trwającą pandemią koronawirusa, kancelaria adwokat Beaty Broniewicz-Pasieki we 

współpracy z firmą doradczą LINKAN przygotowała kompleksowy pakiet doradczy, który ma na 

celu zdiagnozowanie możliwych obszarów wsparcia firmy oraz wdrożenie zarówno doraźnych, jak 

i długofalowych działań wspierająco-naprawczych.  

Szczegółowy program i obszary doradztwa dostosowywane są do potrzeb i wymagań klienta przy 

uwzględnieniu m.in. typu prowadzonej działalności, wielkości podmiotu, specyfiki branży.  

Naszymi doradcami są adwokaci, radcy prawni i profesjonalni doradcy biznesowi posiadający 

szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.  

Proces doradczy zakończony zostaje sporządzeniem i przekazaniem firmie Strategii 

antykryzysowej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowy charakter wsparcia 

doradztwo biznesowe, prawne, 

podatkowe 

 

Program szyty na miarę 

Działania dostosowane do potrzeb 

firmy 

 

Profesjonalny charakter 

Doradcami są adwokaci, radcowie 

prawni, doradcy biznesowi 

 

Konkretne wyniki 

Doradztwo kończy się stworzeniem 

indywidualnej Strategii antykryzysowej 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM 

WSPARCIEM, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

 

GWARANTUJEMY DARMOWĄ KONSULTACJĘ 

WSTĘPNĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.pr. Michał Babij   Tel. 694 456 975 

adw. Beata Broniewicz-Pasieka       Tel. 696 011 937 

Rafał Pyrczak                                        Tel. 795 638 304 

kancelaria@bbroniewicz.pl 

redefine@linkan.co.uk 

www.bbroniewicz.pl 

 

 

http://www.bbroniewicz.pl/


RAMOWY PROGRAM DORADZTWA 

 

1. Komunikowanie w czasie zmiany 

 W organizacji 

 Z klientami 

 Z dostawcami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP WSTĘPNY 

 Wywiad z osobą lub osobami 
reprezentującymi  i zarządzającymi firmą 

 Identyfikacja potrzeb i obszarów doradztwa 

MODUŁ BIZNESOWY I 

 Jak myśleć o sytuacji   
Jak analizować sytuację rynkową 
 

 Strategia sytuacyjna i długofalowa 
Jak podejmować decyzje krótko i długo 
terminowe 
 

 Taktyka i strategia 
Jak reagować - taktyka operacyjna 
Jak audytować potencjał do zmiany 
Jak podejmować decyzje i po jakiej analizie 

 

MODUŁ BIZNESOWY II 

 Komunikowanie w czasie zmiany 
- w organizacji 
- z klientami 
- z dostawcami 
 

 Dopasowanie do sytuacji rynkowej 

Analiza zasobów 

Analiza potencjału do szybkiej reakcji 

 

 Taktyka i strategia 
Jak reagować - taktyka operacyjna 
Jak audytować potencjał do zmiany 
Jak podejmować decyzje i po jakiej analizie 
 

 Redefinicja modelu działania 

- Disruption strategy 

 

 Poszukiwanie nowych możliwości 

produktowych i biznesowych 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM DORADZTWA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODUŁ PRAWNY I 

 Analiza, dobór i wdrożenie odpowiednich 

form wsparcia przewidzianych w Tarczy 

antykryzysowej, PFR, funduszach unijnych i 

programach regionalnych m.in. w zakresie: 

 

- płynności finansowej 

- utrzymania miejsc pracy 

- podatków PIT, CIT, VAT, akcyza i inne 

 

 

 Relacje z kontrahentami 

 Analiza umów z kontrahentami pod 

kątem możliwości renegocjacji warunków 

umów 

 Doradztwo w zakresie możliwych form 

odzyskiwania należności 

 Analiza możliwych form restrukturyzacji 

zadłużenia względem kontrahentów 

 

 

 

MODUŁ PRAWNY II 

 Szkolenie personelu 

 zmiany w prawie pracy 

 zmiany w prawie korporacyjnym 

 zmiany w prawie podatkowym 
 

 Specyfika branżowa 

 Weryfikacja i dobór dodatkowych form 
wsparcia wynikających z branży, w której 
działa firma  
(doradztwo obejmuje również działalność 
spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw 
Budownictwa Mieszkaniowego i innych 
podmiotów)  

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU DORADCZEGO 

 Przekazanie i omówienie strategii 

antykryzysowej 

 Możliwy monitoring wdrażania strategii 

 


