OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Szanowni Państwo,
Lenarczyk & Skrzypczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. to Kancelaria, która postawiła
sobie za cel świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych
i instytucjonalnych. Z uwagi na powyższe, dedykowani naszym Klientom prawnicy mogą
poświęcić całą swoją uwagę przydzielonym im Klientom, którzy mogą dzięki temu liczyć na
sprawną i profesjonalną obsługę prawną.
Kancelaria zapewnia swoim Klientom wsparcie w każdym aspekcie prowadzonej
przez nich działalności.
Ponadto, Kancelaria współpracuje z zewnętrznymi podmiotami (notariuszami,
komornikami oraz doradcami podatkowymi), dzięki czemu możemy zaoferować naszym
Klientom dodatkowe, specjalistyczne wsparcie w ramach jednej, kompleksowej usługi.
W

ramach

obsługi

prawnej

zapewniamy

wszechstronne

spojrzenie

na

powierzone nam sprawy, uwzględniając różne specjalizacje i doświadczenie zawodowe
prawników Kancelarii.
Z radością powitamy Państwa w gronie naszych Klientów.
I.

Zakres współpracy.
W ramach obsługi prawnej możemy Państwu zaoferować świadczenie

wskazanych usług

niżej

prawnych, których ostateczny zakres zostanie doprecyzowany, z

uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb, w umowie obsługi prawnej:


analiza, opiniowanie, sporządzanie oraz udział w negocjacjach umów,



sporządzanie ekspertyz i analiz,



udzielanie informacji z zakresu zmian w prawie,



analiza formalno-prawna dokumentów,



sporządzanie dokumentacji, np. statuty, uchwały, protokoły, regulaminy, procedury,
zarządzenia, instrukcje, oświadczenia,



udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,



sporządzanie opinii prawnych,



obsługa zgromadzeń i innych posiedzeń,



zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz udział
w negocjacjach, mediacji i innych podobnych czynnościach.
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II.

Czas realizacji zadania.
W sprawach bieżącego doradztwa udzielamy porady następnego dnia, po dniu

złożenia zlecenia, w przypadku przesłania zlecenia do godziny 12.00.
W sprawach

wymagających przygotowania lub analizy, np.

korekty

umów,

regulaminów, opinii pisemnych, zadanie powinno zostać wykonane w terminie 72 godzin
od dnia zlecenia, a w sprawach złożonych w innym, ustalonym czasie, w zależności od
wymaganego nakładu pracy prawnika.
Jeżeli wymaga tego dobro Klienta, o ile to możliwe, udzielamy pomocy prawnej
jeszcze tego samego dnia, którego wpłynęło zlecenie.
III.

Forma komunikacji.
W zależności od potrzeb Klienta lub rodzaju zlecenia zapewniamy:

- obsługę zleceń zdalnie (telefonicznie, via e-mail),
- obecność prawnika w toku spotkań, negocjacji, posiedzeń, oględzin i innych czynności,
- możliwość wykonywania obsługi prawnej w siedzibie Klienta.
IV.

Raportowanie.
Na życzenie Klienta Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy wykonanych

czynności z uwzględnieniem czasu pracy prawnika poświęconego na poszczególne zadania.
V.

Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, w formie:

- ryczałtu,
- stawki godzinowej,
- dodatkowych składników wynagrodzenia, jak np. succes fee lub koszty zastępstwa
procesowego.
VI.

Pojedyncze sprawy sądowe lub jednorazowe zlecenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, poza kompleksową obsługą prawną,

Kancelaria zapewnia również świadczenie usług prawnych w zakresie pojedynczych zleceń,
np. prowadzenia danej sprawy sądowej lub zaopiniowania umowy. W takim przypadku,
Klient ponosi jedynie ustalone z Kancelarią koszty wykonania danej usługi, bez konieczności
zawierania umowy o stałą obsługę prawną.
VII.

Dodatkowe informacje o założycielach Kancelarii.

Radca Prawny Dawid Skrzypczyk
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Doktorant Wydziału Prawa w/w uniwersytetu. Ukończył
aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Stały mediator sądowy przy
Sądzie Okręgowym w Lublinie. Mediator przy Ośrodku Mediacyjnym przy Fundacji Okręgowej Izby
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Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” . Pełni również funkcję kuratora dla osób nieznanych z
miejsca pobytu. Autor publikacji z zakresu prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując
z kancelariami o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, zarówno w zakresie obsługi klientów
indywidualnych, jak też przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i innych podmiotów. Swoje
zainteresowania zawodowe koncentruje w szczególności na prawie cywilnym, prawie kontraktowym,
prawie rodzinnym, prawie karnym, ochronie danych osobowych oraz prawie procesowym. W ramach
działalności pro bono wspierał edukację prawniczą uczniów podczas zajęć „Tygodnia
Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Udzielał
również bezpłatnych porad prawnych, w tym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wykaz publikacji - http://ls-kancelaria.pl/index.php/artykuly-i-publikacje/
Radca Prawny Michał Lenarczyk
Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ze specjalizacją z prawa
gospodarczego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Od początku kariery zawodowej związany z doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, ze
szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku nieruchomości. Zainteresowania
zawodowe skupia w szczególności na przedsądowym rozwiązywaniu sporów, prawie spółek
handlowych, prawie cywilnym, prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji
dotyczących obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji budowlanych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, prosimy o
kontakt celem ustalenia terminu spotkania, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać
Państwa potrzeby i oczekiwania oraz dostosować do nich naszą ofertę.

Z wyrazami szacunku,

Radca Prawny Dawid Skrzypczyk

Radca Prawny Michał Lenarczyk

tel. (+48) 606 305 991

tel. (+48) 606 466 079

e-mail: dawid@ls-kancelaria.pl

e-mail: michal@ ls-kancelaria.pl
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