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Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszej Kancelarii w zakresie
kompleksowej obsługi prawnej dla organizacji pożytku publicznego, w szczególności fundacji i
stowarzyszeń. Obsługa prawna obejmuje bieżące doradztwo prawne na wszystkich płaszczyznach
prowadzonej działalności oraz zastępstwo procesowe przed organami wymiaru sprawiedliwości i
administracją publiczną. W zakres pierwszej usługi wchodzi obsługa korporacyjna, doradztwo przy
zawieraniu kontraktów, prowadzenie szkoleń z zakresu prawa, sporządzanie opinii, analiz,
projektów umów i statutów. Z kolei druga dotyczy zastępstwa procesowego w postępowaniu
przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracji państwowej i
samorządowej.
Mamy nadzieję, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, nasza wiedza i umiejętności zawodowe
pozwolą rozstrzygnąć wszelkie kwestie związane z zagadnieniami prawnymi objętymi
przedmiotem zlecenia w sposób jak najbardziej dla Państwa korzystny.
Informacje o prezentowanej Kancelarii, w tym dotyczące zespołu znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej www.adwokatbernat.pl
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INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII
Kancelaria Adwokacka adw. Mateusz Bernat z siedzibą przy ul. Szerokiej 1/119 w Inowrocławiu
jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojętej pomocy prawnej na rzecz organizacji
porządku publicznego, w tym fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni.
Adwokat Mateusz Bernat jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Aplikację adwokacką odbywał przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy pod patronatem
adw. Janusza Kanarka, ponadto ściśle współpracował z wieloma renomowanymi Kancelariami
Adwokackimi w Polsce. W toku swojej praktyki wielokrotnie reprezentował swoich Mandantów
zarówno przed organami wymiaru sprawiedliwości jak również organami administracji publicznej.
W swojej pracy adw. Mateusz Bernat skupia się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym
rozwiązywaniu problemów swoich Klientów. Niezwykle ważną dla niego kwestią jest, aby w czasie
współpracy Mandanci posiadali pełną informację o wszelkich istotnych postępach w Ich
sprawach. Prowadzenie działalności rolniczej wiąże się często z podejmowaniem decyzji u
podstaw których leżą skomplikowane kwestie prawne, stąd też duży nacisk w kontaktach z
Klientami Kancelaria kładzie na wyjaśnienie wszystkich pojawiających się zawiłości prawnych, tak
aby Klienci mając pełny obraz sprawy mogli podejmować właściwe decyzje.

NASZE USŁUGI
Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej, jak również jednostkowych
zleceń obejmujące


zastępstwo procesowe w sporach sądowych, arbitrażu gospodarczym, postępowaniu
egzekucyjnym oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, a zwłaszcza ,
organami podatkowymi, organami nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, a
także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji;



tworzenie i likwidacja fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, opracowanie statutu, doradztwo
w zakresie bieżącej działalności tych podmiotów, obsługa ich organów, sporządzanie
uchwał, przekształcanie;



prawo cywilne i gospodarcze tj. doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów,
opiniowanie umów, tworzenie projektów umów i wzorców umownych, prowadzenie
negocjacji, dochodzenie należności przed sądami powszechnym i arbitrażowymi;



prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza doradztwo w zakresie stosunku pracy
i pozakodeksowych form zatrudnienia, zatrudnianie cudzoziemców, doradzanie
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organizacjom pracodawców oraz reprezentacja pracodawców w sporach ze związkami
zawodowymi, prowadzenie spraw związane z mobbingiem;


zamówienia publiczne, a w szczególności doradztwo w procedurach przetargowych na
rzecz zamawiających jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych
dotyczących udzielania zamówień publicznych;



pozyskiwanie środków finansowych z funduszy samorządowych jednostek terytorialnych,
z budżetu państwa oraz z funduszy unijnych;



reprezentacja organizacji przed organami administracji, sądami powszechnymi w zakresie
spraw związanych z ochroną środowiska, prawami zwierząt;



prowadzenie szkoleń z zakresu nauk prawnych, w tym prawa konsumenta, prawa
cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa ochrony środowiska.
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ZACHOWANIE TAJEMNICY
Kancelaria na etapie składania oferty, przy wykonywaniu i po zakończeniu zlecenia
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością zleceniodawcy
i podmiotów z nim powiązanych bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące Zleceniodawcy i
inne informacje związane z jego działalnością, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w
związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy stanowić będą własność
Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci niniejsze dokumenty Zleceniodawcy niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z wykonywaniem zawodu adwokata
wynika z obowiązujących przepisów prawa - ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o
adwokaturze, a także z Zasad Etyki Adwokackiej. Za naruszenie obowiązków, także obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej członkowie korporacji odpowiadają dyscyplinarnie.
Kancelaria zapewnia o dochowaniu tajemnicy zawodowej i zabezpieczeniu poufności w trakcie
wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu bez ograniczeń czasowych. Zachowanie tajemnicy i
poufności nastąpi w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury oparte o przytoczone powyżej
wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
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HONORARIUM
Wynagrodzenie określane według stawki godzinowej wynegocjowanej z Klientem za
godzinę pracy prawnika Kancelarii lub
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii lub
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy
Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu
określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii i
wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane
indywidualnie w sprawie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
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Mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się dla Państwa interesująca. W razie jakichkolwiek
wątpliwości co do jej treści, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią
Przedmiotową ofertę prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji.

Z wyrazami szacunku

