
Tarcza antykryzysowa –  
wsparcie dla przedsiębiorców 

 
Warunki współpracy

Kancelaria Finansowa LEX sp. z o.o.



W czym możemy pomóc przedsiębiorcom:
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Analiza przepisów w 
ramach specustawy
Zapewniamy analizę przepisów 
dotyczącą konkretnego 
przedsiębiorcy / spółki.

Rekomendacja 
najkorzystniejszych rozwiązań
Wskazujemy, które rozwiązania są 
najkorzystniejsze w konkretnej sytuacji 
biznesowej klienta.

Monitorowanie zmian 
przepisów
Dynamika zmian przepisów jest 
bardzo duża – przekazujemy 
informacje klientom na bieżąco.

Analiza finansowa 
planowanych rozwiązań
Wykonujemy analizy finansowe 
służące ocenie, które rozwiązanie 
jest dla klienta najbardziej optymalne.

Bieżące wsparcie prawne Negocjacje 
Wspieramy klientów w zawarciu 
porozumienia z wierzycielami, 
dłużnikami, kontrahentami, 
pracownikami.

Przygotowujemy wymagane 
dokumenty, wnioski, oświadczenia.  



Nasze przewagi konkurencyjne na rynku:
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Jesteśmy specjalistami w zakresie prawa, 
finansów, podatków, księgowości, 
ubezpieczeń, restrukturyzacji i doradztwa 
biznesowego

Dostarczamy Klientom informacje o 
wdrażanych i projektowanych zmianach 
przepisów

Wyróżnia nas dostępność, elastyczność, 
szybka realizacja zleceń

Bezpośredni kontakt 
Preferujemy bezpośredni kontakt z Klientem; 
korzystamy z różnych form komunikacji

Interdyscyplinarność

Doświadczenie w obsłudze 
przedsiębiorców wszystkich branż

Edukacja / informacja

Nie jesteśmy korporacją

Obsługa całego zespołu Kancelarii o 
zróżnicowanych kompetencjach



W jaki sposób współpracujemy z przedsiębiorcami:
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Opcja 1: 
Stała obsługa prawna w 
formie abonamentowej

Opcja 2:  
Zlecenia jednorazowe 
rozliczane godzinowo



Opcja 1:  Stała obsługa prawna – system abonamentowy
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Indywidualne 
warianty czasowe i 
cenowe (warianty 
wyższe niż wariant 

3) 

Wariant 3 
15 godzin 

miesięcznie 
  

Wariant 2 
10 godzin 

miesięcznie 

Wariant 1 
5 godzin 

miesięcznie

Niewykorzystane godziny w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc. 
Klient wykorzysta każdą godzinę doradztwa prawnego, za którą zapłacił.  
Nawet w przypadku rozwiązania umowy potwierdzamy ilość godzin do 

wykorzystania w dowolnym czasie.



Opcja 2: zlecenia jednorazowe rozliczane godzinowo:
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Zlecenie jednorazowe 
nie wymaga zawarcia 

stałej umowy

Rabat dla 
dotychczasowych 

klientów Kancelarii 
LEX   

Konkurencyjne ceny dla nowych 
klientów

Zapewniamy wsparcie dla 
klienta w zakresie wskazanym 
w zleceniu



Współpraca w ramach obsługi abonamentowej lub jednorazowego zlecenia może 
zostać rozszerzona o n/w obszary:
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udzielamy wyjaśnień prawnych, finansowych, 
podatkowych i administracyjnych;

świadczymy pomoc dla służb księgowych w 
zakresie problemów z pogranicza prawa i 
księgowości;

zapewniamy pomoc prawną w zakresie spraw 
pracowniczych;

Analiza umów 
przygotowujemy lub opiniujemy warunki umów, 
regulaminów i innych dokumentów prawnych 
nie związanych z tarczą antykryzysową; 

Doradztwo interdyscyplinarne

Pomoc konsultingowa 
wspieramy Klientów w negocjacjach 
handlowych; realizujemy doradztwo 
biznesowe;

Wsparcie służb księgowych

Sprawy pracownicze

Obsługa korporacyjna 
przygotowujemy  bieżące dokumenty 
korporacyjne (uchwały, wnioski do KRS, itp.);



Obsługa sporów sądowych:
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Preferencyjne warunki dla 
klientów mających stałą 
obsługę prawną
Dla klientów korzystających ze stałej 
obsługi prawnej na preferencyjnych 
warunkach prowadzimy także spory 
sądowe. 

Działania negocjacyjne i 
mediacyjne
Opracowujemy strategię  
negocjacyjną, mediacyjną i sądową; 
zapewniamy wsparcie w tych 
rozmowach.  

Spór sądowy

Jeżeli działania negocjacyjne i 
mediacyjne nie przyniosły efektu, 
reprezentujemy klientów przed sądami i 
organami administracji.

Koszty przygotowawcze
Stawka godzinowa jest proporcjonalna do 
wariantu abonamentowego w ramach 
obsługi prawnej. 

Dla każdej sprawy ustalamy górny limit 
wynagrodzenia za prowadzenie sprawy 
sądowej. 

Możliwy jest także model wynagrodzenia 
oparty o succes fee.  

Koszty rozpraw sądowych 

Nasz udział w posiedzeniach i 
rozprawach ma zryczłtowany koszt. 

Brak innych kosztów

Nie pobieramy żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z uczestnictwem w 
rozprawach (koszty przejazdu, 
wyżywienia, zakwaterowania etc.), jeżeli 
czynności są prowadzone na terenie 
Polski.  
W przypadku wyjazdu zagranicznego – 
koszty ustalane odrębnie. 



Korzyści wynikające ze stałej obsługi prawnej – podsumowanie:
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NIŻSZE KOSZTY

BIEŻĄCY 
MONITORING ZMIAN 

W PRZEPISACH

PIERWSZEŃSTWO 
OBSŁUGI

PREFERENCYJNE 
WARUNKI 

FINANSOWE W 
RAMACH SPORÓW 

SĄDOWYCH

MATERIAŁY 
INFORMACYJNE 
DLA KLIENTÓW
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Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Warszawa, ul. Grójecka 43/15 
www.kf-lex.pl 

covid19@kf-lex.pl 
tel. 883 755 109 

Wiedza na temat tego, gdzie znaleźć informacje  
i jak je wykorzystać – to sekret sukcesu 

         Albert Einstein

http://www.kf-lex.pl/
mailto:covid19@kf-lex.pl

