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Szanowni Państwo,
Spółka
ADWOKACI
ZARĘBSKI
ZAPOTOCZNY
BORUSZEK
KONOWALCZUK Spółka Partnerska to dynamiczny i doświadczony
zespół, składający się z adwokatów i młodych adeptów adwokatury.
Spółkę tworzy pięciu partnerów oraz inni współpracujący z nią adwokaci
i aplikanci adwokaccy.
W ramach Kancelarii współpracujemy na stałe z adwokatem prawa
niemieckiego, mającym uprawnienia do występowania przed sądami
i wszelkim organami państwowymi na terenie Republiki Federalnej
Niemiec.
Bieżącą, jak i doraźną obsługę osób fizycznych i prawnych prowadzimy
w języku polskim, niemieckim i angielskim.
W naszym zespole jest adwokat, z uprawnieniami mediatora, przez co
podejmujemy się profesjonalnej mediacji na etapie przedsądowym
i sądowym.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zapewniamy
wielostronne spojrzenie na powierzone nam sprawy, uwzględniając różne
specjalizacje i doświadczenie zawodowe każdego z partnerów Spółki.
Obsługa prawna Klientów biznesowych dotyczy także ich reprezentowania
w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, Spółka udziela
jednorazowych konsultacji firmom, które ze względu na wagę sprawy chcą
skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej.
Kancelaria prowadzi także stałą obsługę podmiotów samorządowych.
W zakresie stałej współpracy Spółka świadczy usługi w formach i na
zasadach dostosowanych do charakterystyki Klienta oraz jego
indywidualnych potrzeb, szczegółowo określanych w zawartych umowach
stałej obsługi prawnej. Proponujemy przy tym ryczałtową lub godzinową
formę dla rozliczenia wynagradzania pracy adwokatów.
W kontaktach z Klientem Spółka zapewnia pełną dyspozycyjność
personelu i stałą dostępność do świadczonych usług, w tym, poprzez
obecność adwokata w siedzibie obsługiwanego podmiotu.

Wszyscy nasi Kontrahenci są świadomi twardych reguł biznesowych,
dyktowanych przez rynek i gospodarkę. Stoją przed wyzwaniem
zwiększenia konkurencyjności, a rzetelna i profesjonalna obsługa prawna

jest jednym z instrumentów, który należy brać w tym przedmiocie pod
uwagę. Znajomość litery prawa, wiedza o aktualnych zmianach pozwala
na osiągniecie sukcesu.
Będziemy dumni z możliwości powitania Państwa w gronie podmiotów
z nami współpracujących.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
W imieniu zespołu Kancelarii
Adwokat Tomasz Zapotoczny - Partner Zarządzający

SZCZEGÓŁOWA OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ
Spółka partnerska ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK
KONOWALCZUK Sp. p. przedkłada Państwu ofertę kompleksowej obsługi
prawnej. Proponujemy Państwu świadczenie usług prawnych w zakresie
określonym poniżej, a następnie transparentnie sprecyzowanym
w umowie obsługi prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:
1. Udzielanie opinii prawnych – ustnych lub na piśmie według
życzenia
Zleceniodawcy
w
bieżących
sprawach
przedsiębiorstwa;
2. Opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających
argumentacji prawnej;
3. Przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, w tym
regulaminów,
statutów
i
aktów
wewnętrznych
przedsiębiorstwa;
4. Reprezentacja Zleceniodawcy w procesach sądowych we
wszystkich
instancjach,
łącznie
z
postępowaniem
egzekucyjnym;
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami
administracji oraz przed sądami administracyjnymi;
6. Udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
7. Bieżąca
obsługa
przedsiębiorcy
w
zakresie
prawa
handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów
spółki, zmian w KRS;

Proponowane warunki współpracy:
I.

Szybkość reakcji na zlecenie:
- W sprawach bieżącego doradztwa tego samego dnia, co dzień
zlecenia w przypadku zlecenia do godziny 15.00
- W sprawach wymagających przygotowania, korekty umów,
regulaminów, opinii pisemnych etc. 24 H lub inny ustalony okres
czasu.

II.

Osoba nadzorująca obsługę prawną:
- bieżącą obsługę będzie wykonywał adwokat desygnowany przez
Kancelarię,
natomiast
w
przypadkach
wymagających
zaangażowania większej liczby osób odpowiednio większa ilość
pracowników lub współpracowników Kancelarii.

III.

Forma komunikacji:
- obsługa zdalna (telefon, fax, e-mail);
- osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub Kancelarii

IV.

Raportowanie:
Kancelaria, na życzenie Klienta, przygotowuje comiesięczne
wykazy przeprowadzonych czynności.

V.

Sprawy sądowe:
Prowadzenie spraw sądowych uzależnione jest od wybranej formy
współpracy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego proponujemy
prowadzenie spraw bez limitu ilościowego. W takim przypadku
koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez Sąd przypadają
Pełnomocnikowi.

VI.

Wynagrodzenie:
W zakresie rozliczeń za usługę obsługi prawnej Kancelaria
proponuje różne warianty rozliczenia:
- ryczałt bez limitu godzin;
- ryczał z limitem godzin;
- Stawka godzinowa;

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani Naszą propozycją współpracy
prosimy
o
kontakt
z
Kancelarią,
celem
ustalenia
terminu
niezobowiązującego spotkania i przez to umożliwienia precyzyjnego
ustalenia oczekiwań co do formy współpracy a także przedstawienia
wstępnej oferty kosztorysowej.

ZESPÓŁ
ADWOKACI Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk
Spółka Partnerska
Partnerzy:
1. adwokat Mariusz Boruszek,
2. adwokat Jacek Konowalczuk,
3. adwokat Katarzyna Konowalczuk
4. adwokat Tomasz Zapotoczny,
5. adwokat Michał Zarębski.
Adwokaci współpracujący:
1. adwokat Miłosz Zarębski,
2. Rechtsanwältin Patrycja Mika – prawnik zagraniczny

Zespół uzupełniają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aplikant adwokacki Judyta Pawlikowska - Dwojak,
aplikant adwokacki Marek Chudzicki,
aplikant adwokacki Hanna Bajorek,
aplikant adwokacki Filip Węgrzyn,
asystent Karina Zając.
inni współpracownicy

W zakresie kompleksowej obsługi naszych Klientów, Współpracujemy z:
Biurem Nieruchomości INVESTDOM z siedzibą: 45-864 Opole,
ul. Niemodlińska 63,
 Kancelarią Podatkową WIST Wojciechowski Wiesław z siedzibą: 45131 Opole, ul. Cygana 4,
 Rechtsanwälte Dyga & Freitag z siedzibą: 21035 Hamburg, Edith
Stein Platz 7, Republika Federalna Niemiec,
 PROFESSIONAL Szkolenia Doradztwo z siedzibą: ul. Budowlanych
50, 45-124 Opole.


ADRES SPÓŁKI:
Siedziba Kancelarii w Opolu:
45-062 Opole
ul. Kościuszki 17/7
Tel. 77 442 55 81
e-mail: kancelaria@adwokacizzb.pl
Oddział w Katowicach:
ul. Francuska 35-37 lok. 310
40-027 Katowice
Tel. 32 785 70 00

Oddział w Strzelcach Opolskich:
ul. Wojska Polskiego 2
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 417 31 04

Oddział w Ozimku
ul. Wyzwolenia 37
46-040 Ozimek
Tel. 77 442 55 81
602 629 118
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