
Kancelaria Radcy Prawnego
JOANNA REGENT

Ochrona prawna dla osób prawnych prowadzących działalność gosp.      

Oferta specjalna dla Klientów Grupy Księgowej OKULSCY        

Koszt obsługi prawnej w zakresie pkt. 1-9 : 150 zł netto / godzina pracy
w przypadku przekroczenia 4 godziny w m-cu w ramach oferty przysługuje 15 % zniżki na dalsze usługi w danym m-cu

Zakres usług oferowanych w ramach oferty specjalnej : 

1. Opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestra-

cyjnymi, w tym w KRS (rejestracja, zmiany) oraz opracowywanie dokumentacji korporacyj-

nej spółki, min. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

2. Kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek;

3. Przygotowywania  dokumentacji  na  zgromadzenia  wspólników/akcjonariuszy, umów 

oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami. Opracowywanie dokumen-

tacji w zakresie obsługi organów statutowych, przygotowywanie projektów uchwał organów 

zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;

4. Doradztwo  oraz  opracowywanie  dokumentacji  w  zakresie  bieżącej  działalności  ze-

wnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodar-

czych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

5. Analiza i opracowywanie umów cywilnoprawnych;

6. Przeprowadzanie  indywidualnych,  kompleksowych  audytów  prawnych  prowadzonej 

przez Klienta d.g., w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowni-

czych, umów spółki, regulaminów oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klien-

ta rozwiązań;

7. Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahen-

tów Klientów z wybranych dziedzin prawa dopasowanych do profilu jego działalności;

8. Doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego In-

spektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

9. Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;

Dodatkowo  oferujemy  rabaty  na  windykację  polubowną  (10%*),  sądowe  sprawy  o  zapłatę 

(30%*), indywidualną obsługę prawną rodziny przedsiębiorcy (20%*).

* od standardowych cen kancelaryjnych

We wszystkich sprawach możliwa jest reprezentacja przed sądami, organami administracji pań-

stwowej, US, ZUS na terenie całej Polski na podstawie uzgodnionych indywidualnych warunków .
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