
BROSZURA INFORMACYJNA 

“Prawo to nasza pasja  

a potrzeby klientów są 

naszym priorytetem…” 

- adwokat Sebastian Kamiński 

Jak działamy? 

• Zawsze według zasad 

etycznych i z najwyższą 

starannością 

• Wciąż podnosimy nasze 

kompetencje i zdobywamy 

wiedzę 

• 24-godzinna gotowość do 

działania 

• Zapewniamy klientom 

przebywającym za grani-

cą, stały kontakt przez 

Internet 

Nowoczesność w parze z tradycją 

 

Usługi prawne 
Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik powstała w 2004 roku. Nasi 
prawnicy przynależą do Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w 
Toruniu. Oferujemy specjalistyczną wiedzę popartą praktycznym do-
świadczeniem. 

Naszym celem jest przede wszystkim, skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów klienta, przy możliwie optymalnych kosztach usług. Koszt 
usługi jest zróżnicowany, w zależności od stopnia skomplikowania 
sprawy. W zamian zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo 
prawne przy podejmowaniu ważnych decyzji. Chcemy, aby firmy, dla 
których świadczymy usługi, postrzegały nasze doradztwo prawne, 
jako element przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Klienci indywidualni i firmy 

Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik zapewnia profesjonalne do-
radztwo prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom 
gospodarczym. Jesteśmy firmą rozwijającą się dynamicznie, pracują-
cą według europejskich standardów. Doradzamy naszym Klientom z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikowania się, 
również za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

Oferujemy efektywne rozwiązania prawne 
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Pomoc dla osób fizycznych 
 

- w sprawach rodzinnych, o alimenty, rozwód i separację 

- we wszelkich problemach dotyczących nieruchomości, wspólnot mieszkanio-

wych, najmu i eksmisji 

- w sprawach spadkowych (testamenty, zachowki, darowizny) 

- w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz dotyczących wykroczeń 

- w zakresie dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym 

- w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie (błędy w sztuce lekarskiej, 

wypadki, szkody na mieniu) 

- w sprawach konsumenckich 

- w sporach ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową 

- w sprawach pracowniczych (mobbing, dyskryminacja, zakaz konkurencji) 

- w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw do znaku towarowego 

- w sprawach administracyjnych (zaskarżanie decyzji, sprawy meldunkowe) 

- w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, dotyczących darowizn, uzna-

nia umów za bezskuteczne 

- w sprawach dotyczących firm transportowych, licencji, kwalifikacji kierowców, 

wypadków drogowych 

Pełny zakres pomocy wraz z reprezentowaniem przed sądami, urzędami, Policją, 

Prokuraturą i innymi instytucjami. Sporządzamy wszelkie pisma w tym: pozwy, 

wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, wezwania, projekty umów i inne 

Obsługa firm  
 
- zakładanie i rejestracja spółek 

prawa handlowego, stowarzy-

szeń, fundacji i in. podmiotów 

- rejestracja zmian w KRS 

- sporządzanie umów spółek 

- sporządzanie opinii prawnych 

- opracowywanie projektów sta-

tutów i regulaminów 

- obsługa prawna wspólnot 

mieszkaniowych 

- reprezentacja w postępowa-

niach sądowych gospodarczych i 

administracyjnych 

- dochodzenie należności 

Przede wszystkim jakość usług 

Zaufaj naszemu doświadczeniu 



CSR -  
Społeczna  
Odpowiedzialność 

Biznesu 
 

Wierzymy, że sukces fir-

my zależy od właściwych 

praktyk biznesu odpowie-

dzialnego społecznie. 

Nasza strategia CSR 

opiera się na podejmowa-

niu dobrowolnych działań 

uwzględniających interes 

społeczny i ochronę śro-

dowiska.  

Jesteśmy przekonani, że 

ciągłe doskonalenie tego, 

co robimy dla lokalnej 

społeczności i środowiska 

naturalnego jest kluczo-

wym czynnikiem warun-

kującym trwały sukces 

naszej firmy.  

Realizowana w naszej 

firmie strategia CSR jest 

kompatybilna do profilu 

naszej firmy. Dlatego 

oprócz uczciwości wobec 

naszych klientów, pra-

cowników i lokalnej spo-

łeczności zwracamy rów-

nież uwagę na ekologicz-

ne aspekty naszej działal-

ności 

Co roku nasza firma bie-

rze także udział w akcji 

polegającej na bezpłat-

nym udzielaniu usług 

prawnych. Wierzymy, że 

oferowane przez nas 

usługi pro bono przyczy-

niają się do podnoszenia 

kultury prawnej społe-

czeństwa 

 

 

Dbałość o najmniejszy szczegół 

Co mamy do zaoferowania? 
 

Oferujemy  kompleksowe doradztwo prawne w wielu  dziedzinach i specjaliza-

cjach prawa.  Wyróżnikiem naszych usług jest zrozumienie zarówno prawnych, jak 

i biznesowych potrzeb naszych Klientów. 

Staramy się tworzyć pragmatyczne i skuteczne rozwiązania prawne, uwzględnia-

jące indywidualne wymagania każdego klienta.  

W celu świadczenia usług najwyższej jakości współpracujemy z wieloma kancela-

riami w kraju zajmującymi się różnymi aspektami prawa  polskiego i międzynaro-

dowego. Współpracujemy również z wieloma specjalistami, w tym wybitnymi pro-

fesorami prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Dbałość o interesy każdego z naszych klientów przyczynia się do coraz większej 

renomy Kancelarii oraz do większego, z roku na rok, kręgu osób zainteresowa-

nych skorzystaniem z naszych usług. 

Dla klientów, którzy korzystają z naszych usług za pośrednictwem Internetu, 

świadczymy usługi w cenie niższej o około 30-50% od cen zasadniczych. 

Klienci naszej kancelarii mogą się kontaktować z nami przez 24h/dobę poprzez 

elektroniczne środki przekazu tj. Internet. Ten sposób przekazu jest ułatwieniem w 

szczególności dla naszych klientów przebywających za granicą.  



Kontakt z nami 

Zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej o naszych 
usługach 

 

Kancelaria Adwokacka 
Nasz Prawnik 

 

Biuro w Toruniu 

ul. Panny Marii 3/5 

87-100 Toruń 

 

Biuro w Gdańsku 

ul. Skarpowa 63 

80-145 Gdańsk 

 

biuro@naszprawnik.pl 

 

Odwiedź nas w Internecie 
na stronie 

 

www.naszprawnik.pl 

Kontakt: 
 
adwokat Sebastian Kamiński 
kaminski@naszprawnik.pl 
tel. +48 605 368 905 
 
adwokat Magdalena Seniw 
seniw@naszprawnik.pl 
tel. +48 534 280 800 

adwokat Marcin Serocki 
serocki@naszprawnik.pl 
tel. +48 886 101 198 
 
Kontakt w sprawie porad prawnych przez Internet: 
biuro@naszprawnik.pl 
tel. +48 605 368 905 

Twoje bezpieczeństwo prawne zapewni Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik 


