
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

1   Jak to wygląda z naszej strony?  

Aktywny udział radców prawnych w tworzeniu i zarządzaniu spółką prawa handlowego stwarza 
dla Państwa gwarancję dopełnienia wszystkich nałożonych przez prawo obowiązków, których niespełnienie 
niejednokrotnie może spowodować dotkliwe skutki dla całej organizacji. Powierzenie profesjonalistom 
sporządzania i prowadzenia dokumentacji spółki eliminuje ryzyko podjęcia przez organy spółki czynności 
obciążonych nieważnością lub bezskutecznością w świetle prawa. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
wpływa także na zwiększenie szybkości postępowania w przedmiocie wpisów do Krajowego Rejestru 
Sądowego, jak też uniknięcie ponoszenia podwójnych kosztów na wypadek niepowodzeń przy rejestracji. 
Niewątpliwym walorem będzie dla Państwa zapewne także fakt, że reprezentacja spółki przez profesjonalnego 
prawnika sprzyja negocjowaniu z notariuszami niższych stawek taksy notarialnej.  

Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego na rzecz licznych spółek prawa handlowego. Te usługi miały 
różnorodny charakter, zależny w głównej mierze od indywidualnych wymagań i potrzeb naszych Klientów. 
Dzięki tym doświadczeniom mieliśmy możliwość poznania całej gamy instytucji oraz konstrukcji prawnych 
stosowanych w działaniu spółek i wyrobienia własnego poglądu na temat ich funkcjonowania. Dążyliśmy 
do poprawienia tych rozwiązań, które nie przynosiły korzyści spółce, natomiast chętnie korzystaliśmy 
z tych rozwiązań, które miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie spółki i recypowaliśmy je na grunt innych 
podmiotów.  

Aczkolwiek nie jest możliwe przedstawianie Państwu skondensowanego opisu zasad, którymi należy 
kierować się w celu uniknięcia błędów w sferze prawa w procesie zarządzania spółką, to jednak z całym 
przekonaniem możemy wskazać, że niezmiernie ważną i stosowaną przez nas zasadą jest dbałość                                   
o przejrzystość dokumentów korporacyjnych. 

 

2   Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami?  

Na wstępie chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, jakie usługi świadczymy: 

1/ skonkretyzowane usługi – prowadzące do skonstruowania określonego dokumentu, m. in. w przedmiocie 
podwyższenia kapitału zakładowego, odwołania członka zarządu, udzielenia prokury, zakupu udziałów/akcji, 
założenia spółki; 

2/ krótkie porady prawne – polegające na udzieleniu Klientowi ogólnych wytycznych co do sposobu 
postępowania, udzieleniu odpowiedzi na jego ogólne pytania (np. Jak to zrobić? Gdzie? Za ile? Jakie 
dokumenty będą potrzebne?) lub na udzieleniu porady nie wymagającej z naszej strony pogłębionej analizy 
stanu faktycznego i prawnego (np. odnośnie sposobu reprezentacji spółki z o.o. przy zawieraniu umów                                  
z członkiem zarządu będącym jednocześnie wspólnikiem), 

3/ doradztwo, analiza spraw, będące koniecznym etapem przygotowania do zrealizowania konkretnej 
usługi - są to usługi bardziej rozbudowane, mają miejsce wówczas, gdy do ustalenia stanu prawnego                             
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i faktycznego, znalezienia rozwiązań, podjęcia dalszych działań konieczna jest analiza dokumentów, 
przepisów, orzecznictwa, drobiazgowe przemyślenie sprawy, zadanie dodatkowych pytań, przejrzenie 
dodatkowych dokumentów (dla przykładu można wskazać świadczenie doradztwa w kwestii obniżenia 
kosztów funkcjonowania zarządu czy przygotowanie do dokonania przekształceń w spółce). 

Szanujemy czas nasz i czas naszych Klientów. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed kontaktem z nami: 
1/ przygotowali i uporządkowali dokumenty, 2/ wypisali istotne fakty oraz daty, 3/ zastanowili się nad tym, 
którego rodzaju usługi oczekujecie Państwo od nas (spośród wymienionych powyżej). 

Preferowanym sposobem uporządkowania dokumentów jest ich posegregowanie i sporządzenie w sposób 
przejrzysty ich spisu. Prosimy Państwa ponadto, abyście w razie przesyłania dokumentów drogą elektroniczną 
sformatowali je tak, aby: jeden dokument w całości zawierał się w jednym dokumencie PDF, skany 
nie wymagały ich obracania i były wyraźne. Ponadto prosimy o przygotowanie tekstów jednolitych umów 
spółek w wersji edytowalnej. W przypadku ksiąg wieczystych nie jest konieczne, abyście Państwo przesyłali 
nam ich odpisy – wystarczający jest sam numer księgi wieczystej. W przypadku dokumentów firmowych 
nie jest konieczne, abyście Państwo wysyłali nam zaświadczenia CEIDG, NIP, REGON - wystarczające 
jest podanie nazwy firmy lub numeru KRS (spółki). 

Czynnikami utrudniającymi naszą pracę, a tym samym wydłużającymi jej czas i zwiększającymi koszty 
są: nieporządek w dokumentach spółkowych, nieprawidłowo sporządzone teksty jednolite umów spółek, 
nie zgłoszenie do KRS zmian danych lub umów spółek, pomimo długiego czasu od ich dokonania.   

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również odróżniamy 
się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne i mailowe. Tak jest sprawniej 
i taniej. Spotykamy się wtedy, kiedy spotkania wymaga jakość świadczonych usług lub specyfika sprawy. 
Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej Polski.  

 

3   Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Możliwie szybko poinformujemy Państwa o szacowanym czasie naszej pracy oraz rodzaju/typie naszej usługi, 
po to, aby uniknąć Państwa zaskoczenia. Państwa uprzednia wiedza na temat wyceny naszej usługi stworzy 
również dla nas komfortową sytuację. W razie, gdy nie będzie możliwe odgórne oszacowanie kosztów usługi 
poinformujemy Państwa o tym i wskażemy czynniki, od których cena będzie uzależniona.  

Usługi w zakresie obsługi spraw korporacyjnych w spółkach obejmują zwykle następującą ilość godzin:                        
1/ skonkretyzowana usługa – od kilku do kilkudziesięciu  godzin (w zależności od usługi), 2/ krótka porada                 
– 1-2 godziny, 3/ doradztwo, analiza – najczęściej od kilku do kilkunastu godzin.  

W przypadku skonkretyzowanej usługi współpraca z nami rozpoczyna się od zlecenia sprawy i zapłaty 
zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od rodzaju usługi oraz indywidualnych ustaleń z Klientem. Z naszego 
doświadczenia wynika przy tym, że uiszczenie zaliczki ma korzystny wpływ - mobilizuje Klientów do aktywnej 
współpracy z nami. 
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W przypadku natomiast doradztwa / analizy współpraca z nami rozpoczyna się od zlecenia sprawy                              
i wstępnej konsultacji. Koszt wstępnej konsultacji wynosi 150 zł netto, płatne bezpośrednio po zleceniu 
nam sprawy. W przypadku tej usługi na podstawie treści rozmowy z Państwem i analizy dokumentów podczas 
wstępnej konsultacji poinformujemy Państwa o tym, czy usługa będzie wymagała dalszych konsultacji, a także 
o ich przewidywanym rozmiarze i koszcie. Jeżeli podejmą Państwo z nami dalszą współpracę, to – w zależności 
od jej rozmiarów – zakładamy możliwość odliczenia w ostatecznym rozrachunku kosztów wstępnej konsultacji. 

W przypadku bardziej skomplikowanych usług przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia    
w czasie. 
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