


Kancelarie Prawne Wiosenna 1  
we Wrocławiu to siedziba szeregu kan-

celarii prawnych o szerokim zakresie 
specjalizacji.

Obsługa prawna już od 120,- zł. netto 
za godzinę. Wynagrodzenie również w 
formie abonamentów, procentu od wy-

granej sprawy - success fee.

W jednym miejscu zarówno osoby fizyczne jak  
i przedsiębiorcy uzyskają pomoc prawną  
m.in. z zakresu:

I. PRAWO CYWILNE
1. Sprawy spadkowe (testament, nabycie spad-

ku, dział spadku)
2. Zniesienie współwłasności, podział nieru-

chomości,
3. Reprezentacja przed sądami powszechnymi, 

administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i 
Naczelnym Sądem Administracyjnym,

4. Windykacja należności na etapie przedsądo-
wym i w postępowaniu przed sądem,

5. Polisolokaty,
6. Kredyty frankowe. 

 

II. PRAWO ODSZKODOWAŃ
1. Kompleksowa obsługa postępowań odszko-

dowawczych,
2. szkody osobowe (zadośćuczynienie za do-

znaną krzywdę związana z obrażeniami ciała, 
zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliż-
szej,)

3. szkody zagraniczne (Państwa Unii Europej-
skiej),

4. szkody rzeczowe (uszkodzenie pojazdów 
etc.)

5. szkody majątkowe (w nieruchomości, gospo-
darstwie rolnym, przedsiębiorstwie),

6. błędy medyczne,
7. odszkodowanie za odwołany lot,

8. obsługa likwidacji szkód firm posiadających 
floty pojazdów, 

III. SPRAWY GOSPODARCZE
1. Kompleksowa obsługa podmiotów gospodar-

czych, również na zasadzie ABONAMENTÓW,
2. Doradztwo w zakresie formy prowadzenia 

działalności (spółki prawa handlowego)
3. Przygotowanie umów spółek oraz rejestro-

wanie spółek prawa handlowego w Sądzie
4. Rejestracja spółek w przyspieszonym trybie 

elektronicznym w 24 h
5. Przekształcenie działalności gospodarczej 

oraz spółki cywilnej w spółkę prawa handlo-
wego,

6. Ochrona przed roszczeniami innych podmio-
tów (ocena ryzyka, reprezentacja w postępo-
waniu przedsądowym i sądowym)

7. Windykacja przedsądowa oraz w postępowa-
niu sądowym zwykłym i elektronicznym,

8. Przygotowywanie umów, wzorów dokumen-
tów oraz analiza umów i dokumentów pod 
kątem ryzyka dla klienta i zabezpieczenia 
jego interesów,

9.  Przygotowywanie opinii prawnych,



Kancelarie świadczą pomoc prawną polegającą na:
• analizie, opiniowaniu umów i innych dokumentów,
• przygotowaniu wzorów umów, pism, regulaminów, wewnętrznych 

aktów prawnych etc.;
• udzielaniu porad i konsultacji prawnych;
• sporządzaniu opinii prawnych;
• windykacji wierzytelności na etapie przedsądowym i w postępowa-

niu przed sądem;
• ochrony Klientów przed roszczeniami osób trzecich na etapie przed-

sądowym i w postępowaniu przed sądem,
• zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi , SN, NSA, 

KIO, UP i innymi organami,
• negocjacji w imieniu Klientów.

10. Obsługa procesu budowlanego,
11. Prawo zamówień publicznych,
12. Prawo konkurencji. 

IV. SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE, 
NIELETNICH
- obrona w postępowaniu karnym - przygotowaw-
czym i przed sądem
(sprawy kryminalne, gospodarcze, narkotyki, Vat, 
wypadki komunikacyjne, błędy medyczne)
- reprezentowanie stron działających w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego
- przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa,

V. PRAWO RODZINNE
- reprezentacja w sprawach rozwodowych, w tym o 

podział majątku,
- reprezentacja przed sądem rodzinnym
- reprezentacja w sprawach dot. małoletnich - prze-
kroczenia zwykłego zarządu,

VI. PRAWO PRACY
- doradztwo w zakresie związanym ze stosunkiem 
pracy, przygotowywanie wzorów dokumentów –
umów, zakresów obowiązków, aktów 
wewnętrznych,
- reprezentacja przed sądem w sprawach pracown-
iczych,

VII. OCHRONA WIZERUNKU, PRAWO 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ i PRZE-
MYSŁOWEJ

VIII. UREGULOWANIE SYTUACJI MAJĄT-
KOWEJ
- doradztwo formy prowadzonej działalności pod 
kątem ochrony majątku prywatnego,
- doradztwo w zakresie prawa spadkowego w celu 
uregulowania sytuacji majątkowej na wypadek
śmierci,
- sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci,




