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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

O NAS

Kancelaria Prawna, w ramach której świadczę usługi powstała w 1994
roku. W prowadzonej działalności, wykorzystując zdobyte doświadczenie,
koncentruję się na obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek
handlowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych z udziałem
instytucji finansowych oraz osób fizycznych. Specjalizuję się ponadto w
zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób
fizycznych oraz udziale w negocjacjach.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności
pozwoliło na opracowanie modeli współpracy dostosowanych do potrzeb
Klienta, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności oraz struktur w
jakich działa:
•

model 1 - współpraca doraźna – polegająca na indywidualnym
zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź
informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w
negocjacjach, itp.

•

model 2 – współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z
Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a
ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie
Klienta lub w siedzibie Kancelarii

•

model 3 - zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy –
polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed
sądem bądź organem egzekucyjnym
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OBSŁUGA
PRAWNA

•

prawa
cywilnego,
bankowego,
rodzinnego,
pracy,
handlowego,
podatkowego, karnego, administracyjnego, własności intelektualnej i
przemysłowej,

•

przygotowywania opinii, ekspertyz i analiz prawnych,

•

przygotowywania projektów umów oraz kontraktów,

•

przygotowywania
projektów
aktów
wewnętrznych
gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.),

•

zastępstwa procesowego, zastępstwa przed organami administracji i
organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi,
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Kancelaria prowadzi w szczególności obsługę prawną z zakresu:

podmiotów

PORTAL
PRAWNICZOWINDYKACYJNY

•

Możliwość korzystania z wielu usług prawnych (m.in. porady prawne i
prowadzenie windykacji) za pośrednictwem Internetu.

•

Oszczędność czasu i uproszczenie procedur związanych z obsługą
prawną firmy.

•

Bezpłatne porady prawne dla osób fizycznych z zakresu prawa pracy
oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej.

•

Indywidualne konto użytkownika portalu, umożliwiające otrzymanie
odpowiedzi na zadane pytania, podgląd stanu toczących się spraw oraz
monitorowanie pracy Kancelarii przez całą dobę.

•

Bezpieczeństwo i poufność danych dzięki wykorzystaniu protokołu
SSL z użyciem 128-bitowego szyfrowania danych. System spełnia
wymagania e-commerce.
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KOSZTY I
OPŁATY

model współpracy
1/ współpraca doraźna

stawka
Koszty obsługi prawnej
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Koszty obsługi prawnej to w szczególności wynagrodzenie pełnomocnika określone
aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zwrot wydatków związanych z udziałem
Kancelarii jako pełnomocnika w negocjacjach lub innych czynnościach wykonywanych
na rzecz Klienta poza Wrocławiem.

zasady rozliczeń

proporcjonalnie do czasu
poświęconego przez prawnika na
przeprowadzenie danej sprawy
iloczyn przewidywanej liczby godzin pracy radcy możliwość okresowej weryfikacji kwoty
prawnego i stawki godzinowej Kancelarii – ryczałtu, każda dodatkowa godzina
pomniejszonej o 25% rabatu
wykraczająca poza opłacony ryczałt
jest naliczana według normalnej
stawki godzinowej
200 zł+22% VAT

stawka godzinowa
2/ współpraca stała
- ryczałt

- abonament

3/ zlecenia jednorazowe
prowadzenia sprawy

750 zł
5 godzin
1 500 zł
10 godzin
3 000 zł.
20 godzin
cena negocjowana
pow. 20 godzin
dwukrotna
stawka
minimalna
wynikająca
z
Rozporządzenia w przypadku spraw, których wartość
przedmiotu sporu nie przekracza 1500 zł
w przypadku, kiedy wartość przedmiotu sporu
przekracza 1500zł - stawka minimalna zgodnie
z Rozporządzeniem
----------------------------------------------------------Stawka minimalna określona ze względu
na wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu
500zł
500zł - 1 500zł
1 500zł – 5 000zł
5 000zł – 10 000zł
10 000zł – 50 000zł
50 000zł – 200 000zł
pow. 200000zł

Wysokość
wynagrodzenia
60zł
180zł
600zł
1 200zł
2 400zł
3 600zł
7 200zł

ustalona liczba godzin obsługi prawnej
do wykorzystania przez okres jednego
roku, możliwość korzystania z usług,
aż do wykorzystania limitu czasowego
zaliczka na koszty postępowania
procesowego w wysokości 50% stawki
minimalnej
przewidzianej
za
prowadzenie danego typu sprawy w
Rozporządzeniu
Ministra
Sprawiedliwości w sprawie opłat za
czynności radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Państwa
kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez radcę prawnego ustanowionego
z urzędu – Dz. U. nr 163 poz. 1349 z
2002r.)

na podstawie pełnomocnictwa
zob. www.e-windykacja.com

bez względu na przyjęty model współpracy za udział Kancelarii jako pełnomocnika w negocjacjach lub innych czynnościach wykonywanych na rzecz
Klienta poza Wrocławiem, przysługuje oprócz ustalonego honorarium zwrot kosztów dojazdu, hoteli itp. określonych w Zarządzeniu Ministra Transportu,
Żeglugi i Łączności w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych (M.P. z 1989r. nr 35, poz. 279 z późn.
zm.)
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