O nas
Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne zarówno

Partnerami zarządzającymi firmy:

klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodar-

Chorążewska Bielesz i Partnerzy Spółka Partnerska

czym. Świadczymy także pomoc prawną na rzecz

Adwokatów Radców Prawnych i Rzeczników Patentowych

jednostek samorządu terytorialnego i innych podmio-

są: adwokat Anna Chorążewska oraz radca prawny

tów prawa publicznego.

i rzecznik patentowy Tomasz Bielesz.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w wielu
dziedzinach i specjalizacjach prawa.
Wyróżnikiem naszych usług jest zrozumienie

Oferujemy specjalistyczną wiedzę popartą

prawnych i biznesowych potrzeb naszych Klientów.

doświadczeniem.

Staramy się tworzyć pragmatyczne i skuteczne

Współpracujemy ze specjalistami zajmującymi się

rozwiązania prawne, uwzględniające indywidualne

różnymi aspektami prawa polskiego i międzyna-

wymagania każdego Klienta.

rodowego.

Jak działamy?
I.

II.

problem

diagnoza

doświadczenie
wsparcie eksperckie

III.

strategia

szybkość
efektywność
rzetelność

gwarancja bezpieczeństwa
racjonalizacja kosztów

Strategia działania z racjonalizacją kosztów

Działanie według zasad etycznych

Dobieramy najbardziej efektywny i bezpieczny sposób

W naszej Kancelarii obowiązują wysokie standardy

rozwiązania problemu prawnego Klienta z równoczes-

działania w najlepszym interesie Klienta oraz

nym zracjonalizowaniem kosztów usług prawniczych.

przestrzegania zasad zawartych w samorządowych

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze indy-

Kodeksach Etyki Zawodowej.

widualnej umowy z Klientem i jest uzależniona
od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Szybkość działania
Zapewniamy niezwłoczne reagowanie na prośby,

Kompetencje

zapytania naszych Klientów, korzystając z różnych

Bogate doświadczenie, zdobyte również podczas pracy

form kontaktu (telefon, e-mail, skype).

w renomowanych kancelariach prawnych przy obsłudze
prawnej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego
oraz realizacji znaczących projektów, bieżąca znajomość
zmian przepisów oraz realiów gospodarczych są podstawą
kompetencji prawników, gwarancją prawidłowej oceny
przedstawionego problemu i sukcesu prowadzonych spraw.

Ubezpieczenie
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, którego łączna suma zabezpiecza wszelkie
ewentualne szkody, jakie mogłyby powstać
w związku z wykonywaną przez nas usługą.

Oferta
Firmy i inne jednostki organizacyjne
(np. indywidualny przedsiębiorca, spółki prawa handlowego, organy administracji publicznej, uczelnie wyższe, instytucje kultury)
Stała obsługa prawna

> pakiety abonamentowe
Tworzenie i rejestracja spółek

> kompleksowa analiza dostępnych form prowadzenia
działalności gospodarczej w oparciu o specyﬁkę
planowanej działalności oraz potrzeby wspólników

> przeprowadzanie rejestracji tworzonej spółki
> obsługa ewentualnych postępowań administracyjnych
Windykacja należności

> dochodzenie należności zarówno w drodze wezwań,

> analiza treści umowy i skutków postanowień umowy
> rozwiązywanie problemów wynikających z niewłaściwego wykonania umów
Postępowanie podatkowe i karno skarbowe

> gruntowna analiza prawnopodatkowa w procesach
inwestycyjnych (doradzamy optymalne formy opodatkowania dla realizacji konkretnych celów)

> pomoc prawna w postępowaniach podatkowych (każda sprawa jest prowadzona w kierunku najkorzystniejszym dla Klienta
ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb i interesów)

negocjacji, jak i postępowań sądowych

> działanie na etapie postępowania egzekucyjnego,
przy zapewnieniu najwyższej staranności, w celu
odzyskania zasądzonych należności
Obsługa prawna procesów inwestycyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

> oferta obejmuje postępowania cywilne i administracyjne
związane z szeroko pojętym użytkowaniem i obrotem
nieruchomościami (opinie prawne, konstruowanie umów,
prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych)
Przygotowywanie i negocjowanie umów

> przygotowywanie umów – doradzanie optymalnych
form prawnych dla realizacji celów stron umowy

Prowadzenie postępowań sądowych

> oferta obejmuje wszelkie postępowania cywilne
i administracyjne (m.in. procesy o odszkodowanie,
zapłatę, wydanie, ustalenie stosunku prawnego, rozliczenie nakładów, przed sądem pracy)
Zamówienia publiczne
oferta skierowana do podmiotów:

> udzielających zamówień publicznych
(wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz stosowanie prawidłowych procedur)

> wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
(reprezentowanie i ochrona interesów wykonawcy w sytuacji
działania przez zamawiającego niezgodnie z prawem)

Osoby prywatne
Postępowania administracyjne i sądowe

Odszkodowania

> dobór najlepszej drogi prawnej dla uzyskania

> postępowania odszkodowawcze, np. dotyczące szkód

pożądanych efektów przy minimalizacji kosztów

odniesionych w wypadkach komunikacyjnych, szkód

i ryzyka

spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej (usługa

> reprezentowanie Klientów przed organami
administracji publicznej, sądami, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Sprawy rodzinne (rozwody, postępowania spadkowe)

> prowadzenie spraw rozwodowych (podział majątku,
uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty)

> ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
przysposobienie

> postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia
spadku, podział spadku oraz sprawy o zachowek

obejmuje postępowania karne, cywilne i administracyjne, negocjacje z ubezpieczycielami)
Sprawy dotyczące nieruchomości

> użytkowanie i obrót nieruchomościami (konsultacje
prawne, konstruowanie umów oraz prowadzenie
postępowań administracyjnych i sądowych)
Umowy

> przygotowywanie umów – doradzanie optymalnych
form prawnych dla realizacji celów stron umowy

> rozwiązywanie problemów wynikających z niewłaściwego wykonania umów

