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Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom, a
także innym jednostkom organizacyjnym, która w szczególności polega na: 
- udzielaniu porad prawnych, 
- sporządzaniu pism procesowych, pism do urzędów, instytucji oraz organów państwowych, projektów umów,
ugód, porozumień, regulaminów i innych, 
- występowaniu jako pełnomocnik lub obrońca przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania,
organami administracji publicznej, 
- udziale w negocjacjach i mediacjach pozasądowych.

 Kancelaria świadczy profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną, dbając o dobry i stały kontakt z Klientem,
na bieżąco informując o przebiegu postępowania. Kancelaria zapewnia dyskrecję wynikającą z tajemnicy
adwokackiej, a także elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług.

 Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny prawa, a
zwłaszcza:

- prawa cywilnego (m.in. w sprawach dotyczących prawa własności i jego ochrony, użytkowania
wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki, w sprawach ubezpieczeniowych, z zakresu prawa
zobowiązań, w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tytułu rękojmi i gwarancji);
- prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego,
sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty,
obniżenie lub podwyższenie alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie
kontaktów z dzieckiem);
- prawa spadkowego (m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, w sprawach o dział
spadku, zapis, polecenie, o stwierdzenie nieważności testamentu, o uznanie za niegodnego dziedziczenia);
- prawa karnego, w tym karnoskarbowego i prawa wykroczeń (m.in. jako obrońca, jako pełnomocnik
oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, na wszystkich etapach tego
postępowania tak w postępowaniu przygotowawczym tj. przed Policją oraz Prokuraturą, jak i sądowym oraz
wykonawczym, w sprawach o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe
przedterminowe zwolnienie, pomoc prawna przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu);
- prawa gospodarczego i handlowego (m.in. sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej, rejestrowanie spółek,
stowarzyszeń, fundacji, w sprawach windykacji należności);
- prawa pracy (m.in. w sprawach o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji);
- prawa administracyjnego (m.in. odwołania od decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
czy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach budowlanych, w sprawach o
wywłaszczenie i innych).
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