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najlepszy partner w biznesie 2013

kancelaria skarbiec

usługi prawne

2013 i 2014 rok postrzegamy jako czas 
desperackiego, za wszelką cenę szuka-
nia przez aparat przymusu państwowe-
go środków na załatanie budżetu pań-
stwa. Obecnie żyjemy w kraju, w którym 
nawet pewien sędzia wyraził pogląd, że 
metody działania niektórych służb spe-
cjalnych budzą jednoznaczne skojarzenia, 
nawet nie z latami osiemdziesiątymi, ale 
z przesłuchaniami prowadzonymi  w la-
tach czterdziestych w czasach najwięk-
szego stalinizmu. 

Łamanie i naginanie prawa przez 
funkcjonariuszy państwowych ma cha-
rakter nagminny i metodyczny, a tam, 
gdzie nie starcza wiedzy i umiejętności, 
aby znaleźć winnych, stosuje się zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej, takie dzia-
łania niestety, prawie zawsze uderzają 
w podstawowe - konstytucyjne prawa 
obywateli państwa, a już szczególnie, jeśli 
Ci obywatele są zamożni. Procedury eg-
zekucji administracyjnej oraz upadłościo-
wej mają niestety to do siebie, że zazwy-

czaj są całkowicie nieskuteczne wobec 
oszustów, ale wyjątkowo destruktywne 
dla uczciwych przedsiębiorców, którzy 
nie myśleli nigdy o tym, że mogą utracić 
wszystko. A niestety mogą. 

W 2014 roku skupimy się więc na 
pomaganiu naszym klientom w defi-
niowaniu długofalowej strategii działa-
nia w sytuacjach kryzysowych i ochronie 
ich dorobku życia w obliczu nasilających 
się przypadków bezprawia urzędniczego 
i ryzyka niezawinionej upadłości.

Za multidyscyplinarne zespoły śledcze składające się z prawników, adwokatów, księgowych, doradców 
inwestycyjnych, detektywów, dzięki którym kancelaria pomaga firmom w sytuacjach, które rzutują na 
działalność przedsiębiorstwa tj. przypadki bezprawia urzędniczego, w szczególności ze strony organów 
podatkowych, upadłości, wrogie przejęcia, podziały majątku czy konflikty rodzinne.

To, czy ktoś jest lepszym, czy gorszym człowiekiem, czy prawnikiem rozstrzyga, nie on 
sam, lecz to, czy potrafi on przekuć siebie i swoje umiejętności na sukces klientów i najbliż-
szych mu osób. Uważam, iż „po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i za-
czynać na nowo”. Kierując się tą zasadą codziennie zadaję sobie pytanie, co mógłbym zmienić 
w sobie samym i w mojej pracy zawodowej, aby efektywniej pomagać w rozwiązywaniu 
problemów moich klientów oraz uszczęśliwiać moich najbliższych.

Ale ostateczny efekt codziennych starań i działań każdego z nas – bycie dobrym, 
czy złym: prawnikiem, mężem, ojcem, przyjacielem i w końcu – człowiekiem, zostanie oce-
niony w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy już nic nie będzie w tej sprawie do dodania. 
Nie ma bowiem nic potężniejszego od idei, na którą nadszedł czas…
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Za korzystny wynik finansowy spółki, który udało się uzyskać mimo trudnych warunków 
rynkowych. Firma przynosi dochody i zwiększa obroty, co świadczy o dużym sukcesie.


