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Przedsiębiorca zamierza prowadzić szeroko rozumianą obsługę prawną, zajmować się udzielaniem
porad prawnych – w tym drogą internetową, reprezentacją osób fizycznych i prawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, przed sądami powszechnymi, prowadzeniem spraw karnych, cywilnych i gospodarczych, z zakresu prawa własności intelektualnej, przygotowywaniem pism, umów
i opinii prawnych.
Przedsiębiorca nawiązał współpracę z kancelarią spoza terenu Lublina istniejącą na rynku od
kilkunastu lat. Ponadto, rozpoczął obsługę prawną działu rozpatrywania reklamacji w firmie turystycznej Vacansoleil Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie
na zasadzie umowy zlecenia.
Prowadzi rozmowy z działem prawnym gazety
„Rzeczpospolita” w kierunku zamieszczania w elektronicznym wydaniu tego dziennika w dziale prawnym udzielanych przez przedsiębiorcę odpowiedzi
na pytania nadsyłane do redakcji przez czytelników
i publikowaniem artykułów na zlecone tematy.
Przedsiębiorca w latach 2000-2005 r. ukończył
studia wyższe magisterskie na kierunku prawo
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach
2007-2008 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie
w latach 2006-2009 r. odbył 3,5 letnią aplikację
adwokacką pod patronatem Adwokata Stanisława Estreicha. W czasie aplikowania zajmował
się sprawami z wszystkich dziedzin prawa, przygotowywaniem pism, opinii, reprezentowaniem
klientów w sądach, udzielaniem porad prawnych
również w ramach tzw. bezpłatnych dni porad
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prawnych organizowanych kilkukrotnie przez samorząd zawodowy adwokacki.
W kwietniu i maju 2010 r. przedsiębiorca złożył egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
z wynikiem pozytywnym. W sierpiniu 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Lubelskiej.
Z uwagi na prawie 4-letnią praktykę jak również udział w szkoleniach organizowanych w ramach aplikacji adwokackiej poznał wiele osób
w świecie prawniczym, członków palestry. Jest to
pomocne nie tylko w prowadzeniu spraw, ale też
w pozyskiwaniu klientów czy też w uzyskiwaniu
zleceń od innych kancelarii. Przedsiębiorca jest
osobą komunikatywną, otwartą, odpowiedzialną
i posiadającą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i działania pod presją czasu.
Podjęcie tego rodzaju działalności przez
przedsiębiorcę powodowane było zarówno kierunkiem ukończonych studiów na Wydziale Prawa UMCS, jak też ukończoną aplikacją adwokacką i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów Izby
Lubelskiej, a także uzyskanym w czasie 4-letnich
praktyk w kancelarii adwokackiej odpowiednim
doświadczeniem, umiejętnościami a także wiedzą
na temat lokalnego rynku usług prawnych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie Kancelarii Adwokackiej było spowodowane
zdobytym wykształceniem. Studia, a potem 3,5
letnia aplikacja adwokacka pozwoliły przedsiębiorcy poznać w praktyce na czym polega udzielanie pomocy prawnej przez adwokata, a także
pozwoliło na sprawdzenie predyspozycji i zdolności w tym zakresie. Odbyta praktyka w kancelarii
adwokackiej spowodowała, iż posiada wiedzę wystarczającą do prowadzenia i zapewniającą powodzenie planowanego przedsięwzięcia.
Działalność zarejestrowana została w ewidencji działalności gospodarczej w dniu 18.11.2010 r.
Następnie nastąpiło zgłoszenie tego faktu do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Złożono również takie informacje Prezesom poszczególnych
wydziałów Sądów karnych apelacji lubelskiej.
Przedsiębiorca dysponuje własnym lokalem,
wniósł również część wyposażenia zakupionego
wcześniej. Pozostałe przedmioty wpisane zostały
we wniosku o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Obecnie przedsiębiorca jest w trakcie dokonywania zakupów przedmiotów wymienionych we wniosku. Jednakże właściwie już od

listopada 2010 roku Kancelaria funkcjonuje normalnie.
Kilka dni po złożeniu infomacji o założeniu
Kancelarii do ORA w Lublinie i do Sądów zaczęły napływać sprawy przydzielane z urzędu przez
Prezesów poszczególnych wydziałów i przez
ORA. Przyjęto również sprawy klientów gdzie
pełnomocnictwa udzielono z wyboru.
Według przedsiębiorcy założenie własnej
działalności to nadal niestety w polskich realiach
konieczność dopełnienia szeregu formalności, nie
tylko w Urzędzie Miasta, ale też w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym. Ważne jest zastanowienie się
nad wyborem np. odpowiedniej formy opodatkowania i formy rozliczeń, a także czy prowadzić
osobiście księgowość czy zlecić to wykwalifikowanej księgowej. Sporządzenie biznesplanu czy
nawet tylko uproszczonego harmonogramu jest
pomocne w rozplanowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia i efektywniejszym zagospodarowaniu posiadanych środków.
Prowadzenie własnej firmy to nie tylko wielka
satysfakcja ale też mnóstwo obowiązków.
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