
1 
 

 

 
Kancelaria Prawna 
Sebastian Domański 
Radca Prawny 

Plac Słowiański 1  lok.315 
59-220 Legnica 
tel./76/ 721 80 60 
fax./76/742 52 65                         
kancelaria@kpsd.pl               

 
 

www.kpsd.pl 
 

 

Plac Słowiański 1  lok.315 tel./76/ 721 80 60 kancelaria@kpsd.pl 
59-220 Legnica                                      fax./76/742 52 65                            www.kpsd.pl 
 

ŚWIADCZYMY USŁUGI PRAWNE DLA: 
 

Przedsiębiorców  
 

Specjalizujemy się w prawnej obsłudze biznesu !  
 

Wierzycieli  
 

Pomagamy rozwiązywać problemy niespłaconego 
zadłużenia ! 

 

 pełna obsługa prawna spółek 

 prawo zobowiązań 

 prawo pracy 

 prawo konkurencji 

 prawo zamówień publicznych 

 postępowania sądowe, zabezpieczające,  
egzekucyjne, upadłościowe i naprawcze 

 pozasądowe i sądowe dochodzenie 
wierzytelności 

 negocjacje i zabezpieczanie roszczeń 

 obrót wierzytelnościami 

 prawo wekslowe 

 współpraca z komornikami i syndykami z 
całego kraju 

  
    

Dłużników 
 
 

Naprawdę zredukujemy Państwa zadłużenie ! 
 

Ubezpieczonych lub poszkodowanych w 
wypadkach 

 

Chronimy przed nierzetelnością ubezpieczycieli ! 
 

 ocena roszczeń wierzycieli, firm 
windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych 

 postępowania przeciwegzekucyjne 

 redukcja zadłużenia 

 skargi na czynności komorników 

 prawny nadzór nad likwidacją szkody  

 polisy posagowe 

 prawo ubezpieczeniowe 

 pozasądowe i sądowe dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych ze wszystkich tytułów 
prawnych 

    

Internautów i klientów indywidualnych 
 

Ułatwiamy szybki i łatwy dostęp do fachowej wiedzy !  

Właścicieli nieruchomości 
 

Pomagamy uregulować status prawny urządzeń 
infrastruktury i uzyskać odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z gruntów ! 
 

 porady, opinie i analizy 

 reprezentacja sądowa 

 stały kontakt emailowy lub telefoniczny 

 dochodzenie odszkodowań za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości 

 pomoc w wycenie roszczeń 

  
ZASADY WSPÓŁPRACY  

 

Świadczymy usługi prawne w oparciu o umowę stałej obsługi prawnej oraz jednorazowe zlecenia, również w 
siedzibach Klientów i na odległość - drogą elektroniczną.   Rozliczamy się w systemach:  
- stawki godzinowej  
- stawki ryczałtowej z tytułu stałej obsługi prawnej 
- stawki za poszczególne zlecenia (np. za prowadzenie konkretnych postępowań sądowych lub 
administracyjnych) 
 

Posiadamy udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności zawodowej do kwoty 100 000,00 EURO. 
 

Wszystko o czym dowiadujemy się świadcząc dla Państwa usługi chronione jest tajemnicą zawodową. 
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