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Szanowni państwo,
kancelaria prawna expertus widerak & wspólnicy powstała w wyniku połączenia działu 
prawnego Spółki expertus oraz kancelarii adwokackiej prowadzonej przez adwokata 
radosława wideraka.

Jesteśmy nowoczesną Kancelarią Prawną oferującą najwyższej jakości 
usługi prawne dostarczające szereg rozwiązań nakierowanych na 
całkowitą satysfakcję Klienta.

W  ramach prowadzonej Kancelarii oferujemy profesjonalne 
i  kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych 
oraz osób fizycznych. Z wieloma sukcesami reprezentujemy naszych 
Klientów a doświadczony zespół prawników oraz szeroka specjalizacja 
naszej Kancelarii pozwala zapewnić Państwu kompleksową pomoc 
prawną na najwyższym poziomie.

Współpracując od wielu lat z  firmami rozumiemy, że specyfika 
prowadzenia biznesu wymaga szybkich działań i  nietypowych 
rozwiązań, dlatego kierując się indywidualnym podejściem do 
każdego Klienta staramy się poznać i  zrozumieć jego oczekiwania 
i  potrzeby, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla prowadzonej 
przez Naszych Klientów działalności. Wyróżnia nas zarówno 
wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, jak również 
zaangażowanie w  prowadzone sprawy i  terminowość. Zapraszamy 
do zapoznania się z  naszą ofertą. Liczymy, iż z  czasem obdarzą nas 
Państwo podobnym zaufaniem jakim na co dzień obdarzają nas nasi 
dotychczasowi Klienci.

Firma
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rzetelność – wykonujemy usługi według najlepszej woli i wiedzy, w sposób solidny 
i uczciwy, z zachowaniem należytej staranności, dbając przy tym o stałe podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych

Kreatywność –  to dla nas przede wszystkim umiejętność wykraczania poza schematy. 
Podejmujemy inicjatywę w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań wprowadzających 
doskonalszą jakość, a co za tym idzie podnoszących skuteczność w działaniu

indywidualne podejście – zadowolenie Naszych Klientów jest dla nas sprawą 
priorytetową, zatem aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług do 
każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Staramy się działać w sposób elastyczny 
i otwarty rozumiejąc, że każdy Klient ma inne potrzeby

proFesjonalizm – opierając się na fachowej, stale rozwijanej wiedzy i doświadczeniu, 
wdrażamy rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom naszych Klientów zapewniając 
przy tym najwyższą jakość

sKuteczność – koncentrujemy swoją uwagę na przedstawieniu naszym Klientom 
najbardziej efektywnych rozwiązań w możliwie najkrótszym terminie

powyższe normy leżą u podstaw wszelkich podejmowanych przez nas decyzji. mają one podstawowe znaczenie dla 
naszej pracy, a także dla wizerunku przedsiębiorstwa. Staramy się postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny 
dbając ponadto o uczciwość naszych działań. dzięki temu nasi klienci mogą postrzegać nas jako godną zaufania, 
odpowiedzialną kancelarię prawną.

zasady jaKimi się Kierujemy
 w praktyce cenimy sobie następujące zasady



7



8



9

zasady współpracy
kancelaria prawna expertus widerak & wspólnicy oferuje różne modele współpracy, które pozwolą 
państwu w dogodny sposób skorzystać z naszych usług. w swojej ofercie proponujemy państwu 
zarówno stałą obsługę prawną stanowiącą kompleksowe świadczenie usług prawnych przynoszącą 
klientowi długofalowe korzyści jak i doraźną pomoc prawną w  konkretnej specjalistycznej 
dziedzinie. w związku z powyższym proponujemy państwu następujące formy rozliczenia:

     doraźna pomoc prawna – wynagrodzenie ryczałtowe lub według stawki godzinowej

     stała obsługa Klienta – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne lub według
     stawki godzinowej

     prowadzenie procesu sądowego – wynagrodzenie ustalane na podstawie stawek
      „urzędowych”, tj. przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych
     i adwokatów

      „success Fee” – obejmuje wynagrodzenie jednorazowe plus wynagrodzenie za 
      „sukces”, obliczane jest jako określony procent wartości przedmiotu sprawy

     udzielenie porady prawnej – wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo, w zależności
     od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego

Według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest odpowiednio 
do rzeczywistego czasu pracy, w oparciu o wynegocjowaną stawkę godzinową.

Według stawki ryczałtowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest według 
wynegocjowanej stawki za realizację całego zlecenia stosownie do przewidywanego 
nakładu pracy.

Według stawki urzędowej – wysokość wynagrodzenia regulują przepisy 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat 
za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 
pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Dbamy, aby nasze wynagrodzenie było skalkulowane w  sposób odzwierciedlający 
interesy obu stron. Szczegółowe warunki współpracy zostają zawsze określone 
w umowie lub zaakceptowanym przez Klienta zleceniu. 
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    reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
    reprezentację przed sądami polubownymi
    postępowania egzekucyjne
    postępowania przed sądami administracyjnymi
    postępowania przed Sądem Najwyższym
    postępowania karne

postępowania sądowe i administracyjne
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

      bieżące opiniowanie oraz analizę spraw i transakcji prowadzonych przez podmioty gospodarcze
    przygotowywanie, opiniowanie i analizę prawną umów i wzorów umów
    przygotowywanie opinii prawnych
    opiniowanie spraw pracowniczych
    przygotowywanie, zmianę i dostosowanie do potrzeb Klienta aktów korporacyjnych spółek

      i bieżącą obsługę spraw korporacyjnych
    reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami
    reprezentację w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych

obsługa Korporacyjna
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

    bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie prawa pracy
    przygotowywanie, analizę i opiniowanie dokumentów o charakterze umów o pracę, umów

      o pracę tymczasową, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych umów 
      zawieranych z pracownikami przez pracodawców, zasady etyki i polityki firmowej
    opiniowanie w zakresie mobbingu / dyskryminacji – formułowanie dobrych

      praktyk pracodawców
    reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
    porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień

      pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników
    procesy zwolnień grupowych

prawo pracy
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje
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pełne doradztwo prawne w zakresie prawa wekslowego i czekowego
prowadzenie procesów sądowych w  imieniu remitentów, indosantów, awalistów, dłużników 
wekslowych i czekowych
sporządzanie projektów, wzorów dokumentacji związanej z prawem wekslowym i czekowym
sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawidłowości praw inkorporowanych na wekslach i czekach
pomoc przy wypełnianiu weksli i czeków
sporządzanie porozumień wekslowych i czekowych
zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi

prawo weKslowe i czeKowe
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

przygotowanie i negocjowanie umów, zawieranych w obrocie gospodarczym, związanych
z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej
opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, pod kątem potencjalnych ryzyk, ze wskazaniem 
proponowanych zmian
opracowanie wzorców umownych, stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców 
funkcjonujących w obrocie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów 
konkursów, promocji i sprzedaży internetowej
opracowanie umów związanych z realizacją inwestycji
opracowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego Klienta
świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji
reprezentacja przed sądami na tle niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych już umów

prawo umów
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie, dzielenie i likwidację
przygotowanie projektów dokumentów, uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
procesy restrukturyzacyjne i naprawcze
nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
badanie stanu prawnego spółek
sprawy korporacyjne / regulaminy organów spółek
organizację i prowadzenie zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń
przygotowanie i negocjowanie zmiany umów i statutów spółek

prawo spółeK
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje
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reprezentację we wszystkich etapach postępowania karnego
występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego,
oskarżyciela prywatnego
porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
obrona na wszystkich etapach postępowania karno-skarbowego
reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karno-skarbowym

prawo Karne gospodarcze i Karno-sKarbowe
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania 
upadłościowego lub naprawczego
pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w  sprawnym przeprowadzeniu postępowania 
upadłościowego (naprawczego)
sporządzanie pism, wniosków i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego oraz skutków prawnych 
związanych z ich wszczęciem
sporządzanie projektów wniosków o  ogłoszenie upadłości z  opcją likwidacji majątku oraz 
z  opcją zawarcia układu, kompletowanie niezbędnych załączników, dopełnianie wszelkich 
formalności związanych ze wszczętym postępowaniem, reprezentacja dłużnika lub wierzycieli 
na posiedzeniach lub rozprawach związanych ze wszczętym postępowaniem upadłościowym 
oraz na zgromadzeniach wierzycieli
sporządzanie projektów oświadczeń wszczynających postępowanie naprawcze oraz 
kompletowanie niezbędnych załączników, dopełnianie wszelkich formalności m.in. ogłoszeń 
o  wszczęciu postępowania w  Monitorze Sądowym i  Gospodarczym i  dziennikach, a  także 
reprezentacja dłużnika lub wierzycieli na rozprawie sądowej w  celu zatwierdzenia układu 
oraz na zgromadzeniu wierzycieli
sporządzanie innych pism w postępowaniu upadłościowym i naprawczym m.in. zażaleń na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zarzutów przeciwko układowi
przeprowadzanie postępowania rejestrowego w  celu ujawnienia danych dotyczących 
postępowań upadłościowych i naprawczych

prawo upadłościowe i naprawcze
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje
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działania prewencyjne
monitoring należności
dochodzenie roszczeń finansowych
zarządzanie wierzytelnościami
kupno wierzytelności
wspomaganie egzekucji
wywiad gospodarczy

dochodzenie roszczeń Finansowych

ZakreS świadcZonych uSług obejmuje

Dochodzenie Roszczeń Finansowych zarówno w kraju jak i za granicą jest głównym 
przedmiotem działalności Expertus Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej.

Więcej informacji na temat zakresu usług znajdą Państwo w stronie internetowej  www.expertus.biz.pl

doradztwo w sprawach związanych z uzyskaniem, utrzymywanie oraz zarządzaniem prawami 
wyłącznymi w zakresie prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe, patenty na wynalazek)
negocjacje w sprawach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej
sporządzanie projektów umów i porozumień w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej 
(nabycie, zbycie, licencje, naruszenia)
sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa 
prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji
doradztwo z zakresu ochrony praw własności przemysłowej, prowadzenie postępowań 
sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub 
majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji 
wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe
pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in. w sprawach 
dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy 
przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych

własność inteleKtualna
ZakreS świadcZonych uSług obejmuje
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Kancelaria prawna expertus
widerak & wSpólnicy Spółka komandytowa

tel.   (032) 204 40 87
            (032) 205 64 40-43
Fax    (032) 204 40 88
            (032) 205 64 44
e-mail    expertuS@expertuS-kancelaria.biZ.pl
www.expertus-Kancelaria.biZ.pl

dane KontaKtowe

zesKanuj
kod Qr

http://www.expertus-kancelaria.biz.pl
mailto:expertus%40expertus-kancelaria.biz.pl?subject=



