Webinarium: Koronawirus, czyli
kontraktowy efekt domina

30 marca 2020
Dziękujemy za udział w webinarium Koronawirus, czyli kontraktowy efekt domina, które odbyło się 25 marca 2020
r. Podczas warsztatów omówiliśmy wpływ epidemii COVID-19 na odpowiedzialność kontraktową stron oraz na prawa i
obowiązki pracownicze, a także pomoc publiczną państwa i rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Materiały z webinarium
Kliknij tutaj żeby pobrać prezentację

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Agenda
Zdarzenia związane z koronawirusem jako zdarzenia nadzwyczajne i źródła siły wyższej.

• Epidemia, jej skutki gospodarcze i regulacyjne jako zdarzenia nadzwyczajne.
• Przesłanki aktu siły wyższej i jej typowe przypadki w świetle polskiego prawa.
• Znaczenie i konsekwencje prawne uchwalonych i projektowanych ustaw i rozporządzeń dot. epidemii
koronowirusa.

• Umowne definicje "siły wyższej" i ich wpływ na zakres odpowiedzialności umownej.
• Analiza przykładowych scenariuszy (case studies).
Skutki epidemii koronawirusa a prawa i obowiązki stron umowy.
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• Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus).
• Prawo wypowiedzenia, odstąpienia od umowy lub powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia.
• Następcza niemożliwość świadczenia.
• Typowe modyfikacje umowne rozkładu ryzyka gospodarczego między stronami.
• Analiza przykładowych scenariuszy (case studies).
Praktyczne aspekty odpowiedzialności kontraktowej w kontekście epidemii koronawirusa.

• Związek przyczynowy między epidemią a prawnie istotną sytuacją stron.
• Wpływ aktów regulacyjnych na zobowiązania stron i zakres ich odpowiedzialności.
• Odpowiedzialność i uprawnienia ubezpieczycieli związane z polisami business interruption oraz podobnymi.
• Parametry ewentualnego sporu: właściwość prawa i sądu; koszty i czas; wymogi dowodowe.
• Wpływ epidemii na bieg terminów materialnoprawnych i procesowych.
Wpływ zdarzeń nadzwyczajnych na prawa i obowiązki pracownicze.

• Praca zdalna, urlopy przymusowe, kompensata nadgodzin.
• Przestój (przesłanki, koszty dla pracodawcy).
• Obowiązki z w zakresie bhp.
• Zasiłki w trakcie obowiązkowej kwarantanny.
• Wjazd na teren Polski cudzoziemców pracujących w Polsce (przesłanki, wymagania formalne).
• Planowane wsparcie dla pracodawców ze strony rządu.
• Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów zakładowego prawa pracy.
Wsparcie państwa i podatkowe instrumenty walki z kryzysem.

• Rozwiązania podatkowe w ramach Tarczy Antykryzysowej.
• Pomoc publiczna dostępna w związku z pandemią.
• Narzędzia podatkowe zwiększające płynność finansową w czasach kryzysu.
• Zmiana warunków finansowania ze środków unijnych.
Prowadzący
Magdalena Wątroba
dr Radosław Góral
Wojciech Kozłowski
Aleksandra Minkowicz-Flanek
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dr Michał Bernat
Cezary Przygodzki

Pytania
W przypadku pytań, skontaktuj się z Lidią Adamczyk: lidia.adamczyk@dentons.com lub +48 501 569 263.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i
profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z
wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na
realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi
klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com
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