Notka prawna
Prezentowane treści mają charakter ogólny, edukacyjny i informacyjny. Materiały udostępniane są bezpłatnie, a ich
zamieszczenie nie stanowi nakłaniania do określonych decyzji o charakterze finansowym, prawnym lub
podatkowym. Treść udostępnionych informacji jest zgodna ze stanem prawnym z dnia ich publikacji. Stworzona
została ona przy zachowaniu należytej staranności, skrupulatności, w oparciu o ogólnodostępne dane.
Autorka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych
materiałach, w szczególności gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu treści, okazały się
nieprecyzyjne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.
Prezentowane treści nie stanowią porady prawnej, podatkowej, czy też finansowej i nie mogą być traktowane jako
stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek konsultacje, czy usługi audytorskie, doradcze i inne. Prezentowane treści
stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorki i nie mogą być utożsamiane z wiążącą wykładnią prawną.
Mają one charakter opiniodawczy, stanowiący wyraz wiedzy i subiektywnych odczuć i jedynie w taki sposób winny
być interpretowane.
Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego
stosowania w praktyce, a także nie dają one jakiejkolwiek gwarancji, że określona strategia postępowania jest
właściwa. Należy pamiętać, że wyrażone poglądy mogą ulec zmianie, w szczególności z uwagi na zmianę praktyki
stosowania prawa przez organy lub sądy, wykładni prawa, poglądów doktryny, czy też stanu prawnego. Odbiorca
powinien uwzględnić, że za autentyczne mogą być uznawane jedynie teksty prawne opublikowane we właściwych
dziennikach urzędowych. W związku z tym informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy podejmowanych
działań. Każdorazowo zaleca się konsultację z prawnikiem, doradcą podatkowym, doradcą inwestycyjnym lub
innym podmiotem posiadającym specjalistyczną wiedzę. Z uwagi na przedstawione treści nie należy rezygnować
z przeprowadzenia niezależnej oceny i zasięgnięcia indywidualnej porady, która zawsze musi uwzględniać kontekst
danego przypadku i szczególne cechy, w tym indywidualne okoliczności takiego przypadku.
Autorka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które zostały podjęte na podstawie udostępnionych treści, jak
również nie odpowiada za żadne następstwa tych decyzji, bowiem stosowanie przepisów prawa może się różnić
w zależności od istnienia określonych faktów lub okoliczności. Autorka nie udziela rękojmi, ani nie gwarantuje, że
informacje zawsze są dostępne w aktualnej formie i treści. W związku z tym zarówno Autorka, jak i PS Consulting Sp.
z o.o., a także osoby działające w imieniu spółki lub z nią powiązane, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności
za przedstawiane informacje i porady. Informacje te nie zostały objęte jakąkolwiek rękojmią (w sposób wyraźny lub
dorozumiany), w szczególności co do precyzyjności, aktualności i zupełności.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu publikowanych materiałów bez zgody
Autorki. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z zastrzeżeniami uwzględnionymi w ustawie
o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Treści,
w szczególności: procesy, publikacje, know–how, wzory, grafiki itd., mogą podlegać ochronie prawa własności
intelektualnej i stanowić przedmiot innych praw lub własności. W związku z tym nieuprawnione używanie
materiałów udostępnianych przez Autorkę, PS Consulting Sp. z o.o., pracowników spółki lub inne osoby powiązane
ze spółką może wiązać się odpowiedzialnością prawną. Dopuszczalne jest wykorzystywanie treści wyłącznie dla
celów niekomercyjnych, tj. w celach prywatnych. Z tym, że materiały nie mogą być dystrybuowane
i rozprowadzane.
Autorka publikacji - Patrycja Szypulska - nie jest prawnikiem, doradcą podatkowym, ani biegłym rewidentem.
Autorka posiada tytuł audytora wewnętrznego i jest wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów
i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, numer certyfikatu 8969.
Autorka posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej nr 48067/2010, który uprawnia ją do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autorka posiada także tytuł Dyplomowanego specjalisty do spraw
kadr i płac, a zatem posiada kwalifikacje prawne w obrębie zawodu specjalisty do spraw kadr – kod zawodu 242307,
a także w obrębie zawodu specjalisty do spraw wynagrodzeń – kod zawodu 242310.
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