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Stała obsługa prawna 

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

  Naszym kluczowym zadaniem w ramach stałej obsługi jest prawne wspieranie działalności 
Klienta ze starannością i wnikliwością zapewniającą bezpieczeństwo prawne firmy.  

Istnieje związek pomiędzy stałą obsługą prawną, a działaniami o charakterze audytu 
prawnego. Współpracę rozpoczynamy od zapoznania się ze specyfiką firmy, zdiagnozowania 
zagrożeń oraz bieżących problemów prawnych. Punktem odniesienia są aktualne przepisy prawa.  

Zdarza się też tak, że „przebadanie” firmy zwiększa u Klienta wiedzę o korzyściach 
płynących z wprowadzenia zmian w umowach spółek lub przeprowadzenia przekształceń 
gospodarczych. Naszym atutem jest, to że mając duże doświadczenie w optymalizacji formy 
prowadzenia działalności gospodarczej i sukcesji, jesteśmy w stanie nie tylko dostrzec u Klienta 
potrzebę dokonania tych czynności, ale także je w pełni profesjonalnie przeprowadzić.  

Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć wszystkim osobom prowadzącym 
działalność gospodarczą, a zwłaszcza tym, które są na początku tej drogi, że zaufany prawnik jest 
jednym z elementarnych czynników warunkujących powodzenie biznesowe. Najlepszym 
natomiast sposobem na poznanie wszelkich aspektów współpracy z prawnikiem jest podjęcie 
bieżącej współpracy.  

Bieżące działania to zwykle analiza, sporządzanie umów, obsługa korporacyjna oraz 
doradztwo polegające na udzielaniu wyjaśnień dotyczących pytań i wątpliwości, które 
przedstawia nam Klient; udzielanie pisemnych porad prawnych określonej grupie managerów, 
interpretacja przepisów, opracowywanie projektów umów, pism, wniosków i innych 
dokumentów wymagających wiedzy prawniczej, informowanie o zmianach przepisów prawnych 
istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Zasadniczą formą kontaktu 
jest rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa. Takie podejście pozwala szybko 
wypracować dobrą komunikację.  

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również 
odróżniamy się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne, 
mailowe, telekonferencje. 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.  

 

Chcielibyśmy, żeby więcej przedsiębiorców sięgało po stałą obsługę prawną. Aby nie bali 
się oni angażować prawników w swój biznes. Przy dobrej organizacji nie musi być to drogie, a daje 
gwarancję zauważenia problemów, które istnieją mimo, że nie zostały zidentyfikowane. Warto 
jest nawiązać taką współpracę i móc sięgać po pomoc prawną nawet w drobnych sprawach. 
Uniknąć stresu i kosztów związanych z rozwiązywaniem problemów już w sytuacjach 
kryzysowych.  
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2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

Po pierwsze, chcemy zwrócić Państwa uwagę na to jakie usługi świadczymy. Obejmują 
one sprawy należące do zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego 
oraz prawa pracy.  

W ramach stałej obsługi prawnej zadbać możemy o Państwa sprawy w następujących 
wymiarach:  

1. Sprawy ogólne:   

 doradztwo prawne w zakresie bieżących problemów prawnych;  

 reprezentowanie w sprawach sądowych;  

 ocena zgodności podejmowanych przez Państwa działań z przepisami prawa;  
interpretacja przepisów prawnych.  

2. Kwestie relacji z kontrahentami firmy - w tym obszarze podejmujemy działania 
ukierunkowane na zapewnienie stabilności prowadzenia biznesu, zabezpieczenie Państwa 
przed próbą nierównego rozłożenia interesów, „bandyckimi umowami”, przy 
jednoczesnym dbaniu o zachowanie przez Państwa dobrych relacji z kontrahentami. 
Typowymi przykładami takich działań są:   

 windykacja należności (polubowna i sądowa);  

 tworzenie projektów umów z kontrahentami (m.in. dobieranie odpowiednich 
zabezpieczeń jak np. kary umowne, przewłaszczenie na zabezpieczenie);  

 opiniowanie projektów umów;  

 czuwanie nad tym, aby umowa została podpisana ze strony kontrahenta przez 
właściwą osobę, należycie umocowaną i zgodnie z zasadami reprezentacji;  

 doradztwo prawne przy rozwiązywaniu umów z kontrahentami (m.in. wskazanie 
odpowiedniej formy, trybu, ryzyka związanego z wcześniejszym rozwiązaniem 
umowy);  wspomaganie procesów negocjacyjnych z partnerami handlowymi;  

 prowadzenie korespondencji z partnerami handlowymi w sprawach 
wymagających wiedzy prawniczej;  

 doradztwo prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.  

3. Kwestie pracownicze:  

 opiniowanie dotychczas wykorzystywanych wzorów umów o pracę, ewentualnie 
sporządzanie nowych wzorów umów o pracę;  

 doradztwo prawne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę;  

 sporządzanie wzorów umów o zakazie konkurencji z pracownikami;  

 sporządzanie, opiniowanie, zmiana dokumentacji wewnątrzzakładowej,                        
np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy;  

 sporządzanie wzorów umów szkoleniowych z pracownikami.  

4. Obsługa korporacyjna:  

 sporządzanie projektów uchwał;  

 zmiany umowy spółki;  

 uaktualnianie umowy spółki w zakresie wstąpienia spadkobierców;  
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 przekształcenie spółki;  

 sporządzanie dokumentów do KRS;  

 doradztwo prawne w zakresie udzielenia i odwołania prokury, pełnomocnictwa.  

5. Odszkodowania – w tym obszarze bierzemy udział w sporach z ubezpieczycielami, w tym 
z ubezpieczeń komunikacyjnych, innych obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz 
ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności (sporządzanie wniosków i odwołań               
do zakładów ubezpieczeń, sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów 
ubezpieczeniowych). 

 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Przyjmujemy kilka wariantów wynagrodzenia, opartych na miesięcznym ryczałcie.                        
Pod pojęciem ryczałtu rozumie się stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia za określony pakiet 
godzin do wykorzystania przez Klienta w ciągu miesiąca. 

Jesteśmy otwarci na poszukiwanie innych rozwiązań i sposobów określenia 
wynagrodzenia. 

Mając na względzie, że zawarcie umowy na stałą obsługę prawną stanowi swego rodzaju 
inwestycję i chcąc, aby ta inwestycja – tak dla Państwa, jak i dla nas – była inwestycją bezpieczną             
i trafioną, przewidujemy możliwość zawarcia umowy na stałą obsługę prawną na okres próbny                 
6 miesięcy. Taki początek współpracy pozwoli zarówno Państwu, jak i nam na zidentyfikowanie 
problemów i potrzeb występujących w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej,               
i zawarcie umowy na sprawdzonych w realiach firmy warunkach. 

Zdając sobie sprawę ze zmienności potrzeb i mając na względzie Państwa komfort, 
przewidujemy możliwość  wypowiedzenia przez Państwa umowy na stałą obsługę prawną                    
w każdym czasie, z zachowaniem umówionych terminów. 

 


