Kancelaria Adwokacka
adw. Dariusz Minkus

Prospekt informacyjny

Niniejszym prospektem chcielibyśmy przybliżyć Państwu profil Kancelarii
Adwokackiej adw. Dariusza Minkusa oraz zakres świadczonych przez nią
usług wraz z przyjętymi formami płatności.
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ul. Gądowska 6B
54 – 214 Wrocław
Tel.: (+48) 698680160

Filia:
NIP: 693-192-57-37
Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 319
REGON: 021789675
67 – 200 Głogów
http://: www.minkus.com.pl
e-mail:kancelaria@minkus.com.pl

Usługi oraz ich zakres:
Kancelaria Adwokacka świadczy szeroko pojętą pomoc prawną poprzez:
 udzielanie porad prawnych,
 reprezentowanie Klientów w procesach sądowych oraz przed organami
administracji publicznej,
 sporządzanie pism procesowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych
środków zaskarżenia oraz umów,
 analizę i opiniowanie umów,
 sporządzanie regulaminów, statutów itp.,
 prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacji i konsultacji,
 wszczynanie i prowadzenie wszelkich rodzajów egzekucji,
 organizowanie szkoleń o tematyce prawniczej;

Zakres usług:

1. Prawo cywilne:
1.1. prawo handlowe
i gospodarcze
1.2. prawo kontraktowe
/zobowiązania/
1.3. ochrona dóbr
osobistych oraz
własności
intelektualnej

2. Prawo karne:
2.1. postępowanie karne
2.2. prawo karne skarbowe
i gospodarcze
2.3. prawo karne
wykonawcze
2.4 wykroczenia

3.
Prawo
administracyjne
3.1 postępowanie
przed organami
administracji
publicznej
3.2. postępowanie
przed sądami
administracyjnymi

1.4. prawo rzeczowe
1.5. prawo rodzinne
i opiekuńcze
1.6. prawo spadkowe
1.7. prawo pracy
1.8. windykacja

W ramach katalogu świadczonych usług, Kancelaria przedstawia
poniżej przykładowe określenie ich zakresu z poszczególnych gałęzi prawa:
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1. Prawo cywilne
1.1. Prawo handlowe i gospodarcze:
 tworzenie i rejestracja spółek prawa
handlowego,
 kompleksowa obsługa prawna osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą
oraz spółek
prawa
handlowego,
 przekształcanie, rozwiązywanie oraz
likwidacja spółek prawa handlowego,
 reprezentowanie spółek prawa
handlowego w procesach sądowych,
 pozostałe;

1.3. Ochrona dóbr osobistych
własności intelektualnej:

oraz

1.2. Prawo kontraktowe
/zobowiązania/:
 sporządzanie projektów
wszelkich umów
cywilnoprawnych,
 prowadzenie spraw o
niewykonanie oraz nienależyte
wykonanie zobowiązań, np.
kary umowne;

1.4.

 własność i jej ochrona,
 służebności gruntowe, osobiste
oraz przesyłu,
 zasiedzenie,
 użytkowanie,
 użytkowanie wieczyste,
 spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu,
 pozostałe;

 ochrona dóbr osobistych,
 prawo
własności
intelektualnej,
w tym:
 prawo autorskie,
 prawo patentowe,

 znaki towarowe oraz wzory
przemysłowe,
 prawo prasowe,
 pozostałe;

1.5.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:








rozwód,
separacja,
kontakty,
władza rodzicielska,
alimentacja,
ubezwłasnowolnienie całkowite
i częściowe,
 pozostałe;

1.7.

Prawo pracy:
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1.6.

Prawo spadkowe:







nabycie spadku,
dział spadku,
zachowek,
wydziedziczenie,
uznanie za niegodnego
dziedziczenia,
 pozostałe;

1.8.

 nawiązanie i rozwiązanie stosunku
pracy,
 wynagrodzenie,
 ustalenie stosunku pracy,
 inne;

Prawo rzeczowe:

Egzekucja - windykacja:

 wszczynanie i prowadzenie
wszelkich rodzajów egzekucji,
 powództwa
przeciwegzekucyjne,
 zawezwania do próby
ugodowej NIP: 693-192-57-37
Filia:
 wezwania REGON:
do zapłaty,
Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 319
021789675
67 – 200 Głogów
http://:
www.minkus.com.pl
 pakiet:
faktura
VAT
e-mail:kancelaria@minkus.com.pl
inne;

Prawo karne

2.1. Kancelaria reprezentuje swoich
Klientów
na
każdym
etapie
postępowania
karnego,
występując
w charakterze:
 obrońcy oskarżonego,
 pełnomocnika oskarżyciela
posiłkowego i prywatnego,
 pełnomocnika świadka,
 pełnomocnika powoda cywilnego;

2.2.
W
materii
prawa
karnego
gospodarczego i skarbowego Kancelaria
niesie pomoc prawną w sprawach o:






korupcję,
kreatywną księgowość,
pranie brudnych pieniędzy,
fikcyjne transakcje,
inne;

2.3. Gdy postępowanie jurysdykcyjne zostanie zakończone, należy mieć na
względzie, iż w postępowaniu wykonawczym Klient również może uzyskać pomoc ze
strony Kancelarii w kwestii:






przerwy w odbywaniu kary,
zawieszenia wykonania kary,
warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary,
odroczenia wykonania kary,
innych;

2.4. Kancelaria reprezentuje obwinionego w postępowaniu o wykroczenie;

3. Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi
prawne w:

3.1. Postępowaniu
administracyjnym
poprzez:
 sporządzanie pism, wniosków oraz
zażaleń i skarg w toczącym się
postępowaniu przed organami
administracji publicznej, m.in.
 w sprawach meldunkowych,
 w sprawach prowadzonych na
podstawie Ustawy o zmianie
imion i nazwisk,
 reprezentowanie Klientów przed
Siedziba
główna:
Filia:
organami
administracji publicznej;
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3.2. Postępowaniu przed sądami
administracyjnymi poprzez:
 sporządzanie pism procesowych
w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym,
 reprezentowanie Klientów przed
Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym
i Naczelnym Sadem
Administracyjnym;
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Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, a z uwagi
na możliwość udzielania pomocy prawnej w języku angielskim, reprezentuje
również cudzoziemców przed polskim wymiarem sprawiedliwości oraz
organami administracji publicznej.
Z racji ogromnej wagi przywiązywanej do dobrego kontaktu z Klientem,
jesteśmy do Państwa dyspozycji bezpośrednio w siedzibie Kancelarii,
telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
Nasza Kancelaria, dzięki współpracy z innymi kancelariami,
w tym notarialnymi i komorniczymi, rzeczoznawcami oraz biurem
detektywistycznym, świadczy kompleksowe usługi prawne, dzięki czemu
może skutecznie reprezentować interesy swoich Klientów.

Forma współpracy
Współpraca z Kancelarią odbywa się poprzez:
 doraźne udzielanie porad prawnych,
 jednorazowe zlecenie sprawy,
 stała obsługa prawna.
Stała obsługa prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klienta niesie
ze sobą takie korzyści, jak:
 niższe koszty usług prawnych niż przy jednorazowych zleceniach,
 stała gotowość do świadczenia pomocy prawnej skutkująca
niezwłocznym rozpoznaniem problemu prawnego,
 możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie
i dniu tygodnia,
 lepsza znajomość działalności Klienta oraz jego potrzeb, co skutkuje
efektywniejszą pomocą prawną.

Honorarium
Honorarium za świadczoną pomoc prawną ustalane jest w drodze
indywidualnych negocjacji z Klientem zlecającym sprawę bądź obsługę
prawną.
W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może być ustalane
w następujący sposób:
 ryczałt z limitem godzin – z góry zostaje określona ilość godzin
miesięcznie, w zakresie której świadczona jest pomoc prawna dla
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Klienta. W razie przekroczenia ilości godzin, każda kolejna rozpoczęta
godzina jest płatna według określonej w umowie preferencyjnej stawki.
 ryczałt bez limitu godzin,
 według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia jest
uzależniona od ilości godzin pracy Kancelarii na rzecz Klienta
w umówionym okresie rozliczeniowym.
 pakiet: faktura VAT – w ramach windykacji należności, na podstawie
przekazanych nieuregulowanych faktur, przeprowadzamy czynności
windykacyjne. Wynagrodzenie za tę usługę naliczane jest procentowo
od kwoty uzyskanej od dłużnika.
Ustalone wynagrodzenie uwzględnia stawki minimalne określone w
stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za
czynności adwokackie.

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony na zapoznanie się
z niniejszym prospektem. Mamy nadzieję, iż powyższa prezentacja zachęci
Państwa
do
nawiązania
współpracy
z
Kancelarią
Adwokacką
adw. Dariusza Minkusa.

Nota prawna:
Treść i forma prospektu zgodna z § 23a Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej - nr 2/XVIII/98 z dnia
10 października 1998 roku oraz Uchwały NRA nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku prowadzających Zbiór
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodowej (Kodeks Etyki Adwokackiej).
Niniejszy prospekt ma jedynie charakter informacyjny, umożliwiający zapoznanie się z profilem
działalności Kancelarii Adwokackiej adw. Dariusza Minkusa oraz świadczonymi przez nią usługami.
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