


Szanowni Państwo!

Praktycznie każdego dnia na Państwa drodze pojawiają się problemy i wyzwania związane z bieżącą działalnością, zmieniającymi 
się prawem, konkurencją, jak również codziennymi ludzkimi sprawami i problemami. W takich sytuacjach celowe, a niekiedy konieczne 
staje się skorzystanie z pomocy kompetentnych prawników i doradców. 

Chcemy być dla naszych Klientów czymś więcej niż tylko kolejną kancelarią prawną. Chcemy być cenionym i ważnym doradcą 
w codziennych zawodowych wyborach, troskach i szansach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także jego ochroną i sukcesją 
w ręce następców.

Filozofia naszego działania opiera się na kompleksowej i stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, poprzez bieżącą obsługę 
prawną oraz reprezentowaniem ich w sprawach min. przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą, 
organami administracji publicznej i innymi. 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje o naszej Kancelarii oraz oferowanych przez nas usługach.

Zapraszamy do kontaktu.
Z poważaniem

radcowie prawni Agnieszka Rusek i Rafał Rusek

Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług prawnych. Oto kilka najbardziej typowych:
1. doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu:

- prawa cywilnego i gospodarczego;
- prawa spółek handlowych;
- prawa zamówień publicznych;
- ochrony danych osobowych i informacji; 
- prawa upadłościowego i naprawczego;
- prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
- prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i know-how;
- prawa ochrony konkurencji i konsumenta;
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- prawa wekslowego i czekowego;
- egzekucji komorniczej;

2. sukcesja prawna przedsiębiorcy i planowanie spadkowe;
3. zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz NSA;
4. zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi krajowymi i zagranicznymi;
5. przekształcenia i optymalizacje formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
6. dochodzenie należności i odszkodowań w sprawach krajowych i zagranicznych,
7. obsługa prawna negocjacji i transakcji w handlu krajowym i zagranicznym,
8. obsługa prawna inwestycji wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń dla inwestorów polskich i zagranicznych, 
9. rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,
10. badania "due dilligence", 
11. pomoc prawna w transakcjach typu fuzji i przejęć (M&A - Mergers and Acquisitions).

ZAKRES NASZYCH USŁUG



W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i instytucji możemy Państwu pomóc świadcząc następujące usługi:
     - regularne spotkania z Klientem;
     - bieżące porady telefoniczne lub poprzez e-mail;
     - tworzenie, modyfikowanie i opiniowanie umów;
     - sporządzanie opinii prawnych;
     - asysta prawna lub pośrednictwo w negocjacjach;
     - prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, w tym windykacja roszczeń;
     - reprezentacja przed organami władzy publicznej (KIO, urzędy administracji publicznej, itp.).

Proponujemy Państwu nawiązanie stałej współpracy, gdyż partnerskie relacje z Klientami oraz gotowość do pracy niezależnie od czasu i miejsca, są dla nas 
najważniejszymi celami. Staramy się pozostawać w bieżącym i stałym kontakcie ze stałymi Klientami, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort prawny. 
Wiedza o zakresie działalności Państwa przedsiębiorstwa pozwala nam na sprawniejsze rozwiązywanie bieżących problemów, jak również wskazywanie 
rozwiązań, które pozwolą zapobiec ich powstawaniu. Dzięki takim zasadom budujemy z naszymi Klientami profesjonalną i długotrwałą współpracę opartą 
na solidnych podstawach i zaufaniu. 

STAŁA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE, STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w wielu sprawach związanych ze zmianami formy prawnej działalności gospodarczej, optymalizacji tych form 
pod kątem bezpieczeństwa właścicieli, właściwych procedur funkcjonowania spółek kapitałowych i osobowych, a także zapewnienia kontynuacji 
i ciągłości prowadzonej działalności. Ponadto zajmujemy się min. zakładaniem i obsługą fundacji i stowarzyszeń, szczególnie tych prowadzących 
działalność gospodarczą. Nasza działalność skupia się na następujących sprawach:
     - pomoc w wyborze optymalnej organizacyjnie i podatkowo formy lub struktury prawnej działalności;
     - zakładanie spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów;
     - prowadzenie spraw rejestrowych (KRS, inne);
     - przygotowywanie projektów uchwał, protokołów i innych dokumentów dla zarządów, rad nadzorczych, zebrań, zgromadzeń i innych organów;
     - tworzenie i zmiany statutów, umów spółek, aktów fundacyjnych, regulaminów funkcjonowania organów itd.;
     - zmiany podmiotowe, przedmiotowe, fuzje i inne przekształcenia osobowe lub kapitałowe;
     - transakcje zbycia udziałów lub akcji;
     - umowy inwestycyjne.

Umowy oraz akty wewnętrzne (regulaminy, statuty, ect.) są podstawą działalności każdego przedsiębiorcy. Od ich jakości i skuteczności często zależy 
powodzenie i sukces firmy. Oto przykładowe kwestie w tej dziedzinie, w których możemy Państwu pomóc:
     - przygotowywanie projektów umów i modyfikowanie umów takich jak: akty założycielskie, umowy ramowe, umowy cywilno-prawne, umowy 
       z zakresu prawa budowlanego, umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne, umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa; 
     - weryfikowanie zabezpieczeń wykonania umów oraz skuteczności sankcji i kar umownych;
     - opracowywanie umów z podmiotami zagranicznymi w językach obcych (głównie język angielski);
     - pomoc przy negocjowaniu umów;
     - przygotowanie projektów lub opiniowanie istniejących statutów, regulaminów, praktyk i procedur postępowania;
     - funkcjonowanie w przestrzeni e-biznesu (np. świadczenie usług drogą elektroniczną), B2B, B2C, e-commerce, (np. sklepy internetowe).

UMOWY I REGULAMINY

Od wielu lat nasza Kancelaria doradza podmiotom działającym w sektorze zamówień publicznych. Dzięki temu posiadamy doświadczenie pozwalające na 
zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej na wszystkich etapach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym 
w szczególności:
     - przygotowywanie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
     - opracowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
     - prowadzenie procesów negocjacyjnych oraz udział w rokowaniach;
     - zastępstwo procesowe i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
     - pomoc prawna w procedurach zamówieniowych prowadzonych w sprawach niewymagających stosowania prawa zamówień publicznych;
     - doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie, własność przemysłową oraz ochronę know-how. W gospodarce opartej na wiedzy własność 
intelektualna jest jednym z głównych czynników pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Z drugiej strony, 
brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne szkody w działalności przedsiębiorców.
W tej dziedzinie prawa Kancelaria pomaga swoim Klientom w następujących sprawach:
     - doradztwo w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów, których działalność jest oparta na posiadaniu własności intelektualnej;
     - kompleksowe przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
     - prowadzenie przedsądowych negocjacji w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych;
     - doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji;
     - reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu praw autorskich, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji 
       i konsumentów.

Nasza Kancelaria oferuje stałą ochronę prawną dla firm prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie w internecie oraz dla tych, które dopiero 
zaczynają działać on-line. Ponieważ działalność gospodarcza przenosi się coraz częściej do cyfrowej rzeczywistości, w której panuje wzmożona 
konkurencja, wszelkie działania marketingowe powinny być odpowiednio przygotowane pod względem prawnym.
Doradzamy w kwestiach dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych w internecie, ochrony 
praw konsumenta, zawierania umów na odległość, a także ochrony praw autorskich, majątkowych lub osobistych w internecie.
Pomagamy również w aspektach prawnych przeprowadzenia konkursów, loterii oraz akcji promocyjnych w internecie.

Ochrona danych, a szczególnie danych osobowych oraz informacji jest jednym z kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Zabezpieczenie 
danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa staje się coraz większym wyzwaniem oraz priorytetem dla przedsiębiorców. 
Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami może skutkować np. stratami finansowymi, naruszeniem dobrego imienia, naruszeniem 
tajemnicy zawodowej oraz naruszeniem przepisów prawa cywilnego i karnego. Ważne jest, aby każdy administrator danych osobowych wdrażał takie 
mechanizmy i środki techniczne, aby chronić je już w fazie poprzedzającej ich przetwarzanie. 
Z uwagi na powyższe obowiązki oferujemy Państwu:
     - merytoryczne przygotowanie administratorów do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (ODO);
     - reprezentacja w kontrolach i postępowaniach dotyczących ODO;
     - audyt ODO w przedsiębiorstwie;
     - opracowanie dokumentów i procedur wymaganych prawem w zakresie ODO wraz z ich wdrożeniem;
     - doradztwo w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich (poza UE).

DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE oraz E-BIZNES

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ODO) 

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem, którego coraz większa część nie zależy od samego przedsiębiorcy, ale od jego 
kontrahentów. Problem nierzetelnego kontrahenta prędzej czy później dotyka każdego przedsiębiorcy. Temu zjawisku należy przeciwdziałać 
systematycznie i skutecznie, dlatego ważnym segmentem działalności Kancelarii jest kompleksowo rozumiana windykacja roszczeń. 
Poniżej prezentujemy wybrane przykładowe usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie:
     - analiza i ocena sytuacji prawnej przedsiębiorcy w zakresie zabezpieczeń prawnych rozliczeń z kontrahentami;
     - przygotowanie wzorów dokumentacji zabezpieczających lub ułatwiających dochodzenie należności przedsiębiorcy;
     - postępowanie przedsądowe: kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty, negocjacje w spr. spłaty zadłużenia, próba polubownego rozwiązania  
       sporu, przygotowanie ugody, zabezpieczenie majątku dłużnika na poczet przyszłej egzekucji;
     - postępowanie sądowe: czynności prowadzone w celu uzyskania nakazu zapłaty, reprezentowanie Klienta przed sądem;
     - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: wnioski i pisma do komorników;
     - współpraca z komornikami, wierzycielami lub dłużnikami, monitorowanie przebiegu postępowania;
     - postępowania przeciwko członkom zarządu z tytułu zobowiązań osób prawnych, które reprezentują lub reprezentowali w przeszłości;
     - postępowanie o uznanie za bezskuteczną umowy zawartej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela.

WINDYKACJA

PRAWO AUTORSKIE, PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I KNOW-HOW



Radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 
Wszystkie materiały zawarte w w niniejszym dokumencie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. 

Wszelkie materiały na niniejszym dokumencie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. 
Kancelaria Rusek i Partnerzy nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszego folderu. 

Zainteresowani powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

SUKCECJA MAJĄTKOWA I PRAWO SPADKOWE

Planowanie sukcesji majątku przedsiębiorcy, w tym ochrona majątku przedsiębiorcy na wypadek śmierci, staje się w dzisiejszej rzeczywistości 
i codzienności przedsiębiorców poważnym problemem oraz zadaniem. Oto przykładowe sprawy z dziedziny sukcesji majątkowej i prawa spadkowego, 
w których możemy Państwu pomóc:
     - analiza obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorcy pod kątem możliwości dalszego jej istnienia i funkcjonowania w razie, gdy jednego lub więcej 
       współwłaścicieli dotknie śmierć lub przeszkoda czasowo uniemożliwiająca działanie (np. wypadek lub choroba);
     - opracowanie planu sukcesji jako formy świadomego i celowego zarządzania majątkiem w perspektywie czasu;
     - przekształcenie formy prowadzonej działalności, uporządkowanie struktury organizacyjnej i kapitałowej wspólników oraz spółek; 
     - zabezpieczenie finansowania rozliczeń wzajemnych między wspólnikami w firmie i spadkobiercami;
     - zapewnienie ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem;
     - przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w celu realizacji planu sukcesji, np. umów sprzedaży, darowizny, porozumień wspólników,  
       porozumień spadkobierców, pełnomocnictw;
     - przygotowanie testamentów uwzględniających plan sukcesji;
     - stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie, odrzucenie lub inne oświadczenia co do spadku po zmarłym;
     - dziedziczenie długów po zmarłym, przyjmowanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zarządzanie długami spadkowymi,
     - dział spadku; wydziedziczenie; zachowek; zniesienie współwłasności.

W interesie Klientów stosowane są odpowiednie zasady i procedury ochrony informacji, które zapewniają pełną poufność uzyskanych przy świadczeniu 
pomocy prawnej danych.
W praktyce wykorzystywane są następujące sposoby zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji:
     - zabezpieczenia technologiczne - obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe oraz antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki 
       zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, instalacja alarmowa, monitoring video i ochrona budynku przez wyspecjalizowaną firmę 
       ochroniarską;
     - zabezpieczenia prawne - obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, 
       klauzule informacyjne, a także aktualne ubezpieczenie majątkowe oraz od odpowiedzialności cywilnej;
     - zabezpieczenia organizacyjne - obejmujące m.in. dostęp do dokumentów wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów 
       z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy  
      wykorzystaniu właściwego sprzętu.

ZASADY POUFNOŚCI

Wynagrodzenie za pracę radcy prawnego/prawnika Kancelarii jest zawsze negocjowane indywidualnie z Klientem. Możliwe sposoby rozliczania 
z Klientami:

- stawki godzinowe - system oparty o ilość przepracowanych godzin radcy prawnego/prawnika Kancelarii;
- ilość przepracowanych godzin + premia za sukces;
- ryczałt - ustalone wynagrodzenie miesięczne (ryczałtowe) za stałą obsługę prawną lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Klient ma zapewnione 

       wykonanie zleconej czynności oraz stałą opiekę radcy prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia;
- ryczałt + premia za sukces.

Przy stałej współpracy z Klientami ceny są ustalane w zależności od potrzeb Klienta i koniecznego zaangażowania radcy prawnego/prawnika w stałą 
obsługę prawną.

     
     
     

     



Rusek i Partnerzy Kancelaria radców prawnych Rafał Rusek

ul. Kilińskiego 30 lok. 5 (II piętro)
42-200 Częstochowa

NIP: 5732237477

e-mail: sekretariat@rusekipartnerzy.pl
tel./fax: + 48 34 36 11 655

tel.: + 48 34 32 14 302
tel.: + 48 34 32 14 320

Zobacz nas na:

www.rusekipartnerzy.pl
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