ZDALNE KONTROLE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘBIORCÓW
Art. 64 tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, tj. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
zmianie niektórych innych ustaw,

przewiduje nowelizację treści ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców.
Zawarty w treści uchwalonej ustawy przepis daje możliwość przeprowadzania kontroli zdalnej w sytuacji, gdy
nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie przedsiębiorcy.
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KONTAKT
Krzysztof Rożko i Wspólnicy jest niezależną kancelarią prawną skupiającą grupę doświadczonych prawników, którzy poprzez
kompleksowe zrozumienie Klienta i jego potrzeb, opracowują dostosowane do potrzeb Klienta rozwiązania. Priorytetem
Kancelarii jest odpowiedź na potrzeby Klienta.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z
radcą prawnym

Krzysztofem Rożko
Partnerem zarządzającym
Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
+48 22 29 50 940
krzysztof.rozko@krwlegal.pl
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