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Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność przedstawić podstawowe dane dotyczące mojej Kancelarii oraz 

zaprezentować główne obszary działalności. 

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Skrzypinski oferuje szeroko rozumiane 

doradztwo prawne, w szczególności prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, klientów indywidualnych (osób fizycznych), a także 

jednostek administracji publicznej, fundacji i stowarzyszeń. Pomoc prawna świadczona na 

rzecz Klientów obejmuje stałą i kompleksową obsługę prawną oraz doraźne konsultacje 

dotyczące bieżącej działalności. 

Kancelaria zajmuje się reprezentacją Klientów w postępowaniach sądowych, 

windykacyjnych, administracyjnych oraz w trakcie prowadzenia negocjacji z kontrahentami, 

przygotowywaniem pism procesowych, wniosków, sporządzaniem umów, porozumień, 

regulaminów i innych dokumentów wymaganych przez Klientów, przygotowywaniem opinii 

prawnych, jak również udzielaniem porad prawnych. Przeprowadzamy także audyty prawne 

dokumentacji i umów będących w obiegu przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, proponujemy im indywidualne 

rozwiązania. Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw  

w następujących obszarach: 

 



 

1) prawo cywilne 

 opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności 

umów współpracy, umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, 

agencyjnych, o roboty budowlane, przewozu, 

 przygotowywanie opinii prawnych dotyczących wybranych przez Klienta zagadnień 

prawnych, 

 dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów jak i z czynów niedozwolonych, 

 dochodzenie praw i obowiązków z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, 

 prowadzenie spraw w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami 

(zasiedzenie, zniesienie współwłasności, księgi wieczyste, hipoteki), 

 

2) prawo spółek handlowych 

 doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 prowadzenie postępowań w sprawie wpisu do właściwych rejestrów, przygotowanie 

projektów stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów, 

 bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa korporacyjnego, 

 przygotowywanie dokumentów korporacyjnych takich jak umowy spółki, statuty, 

uchwały, 

 opiniowanie umów handlowych, 

 doradztwo w zakresie przekształceń spółek prawa handlowego, 

 reprezentacja wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników, a także udział  

w negocjacjach handlowych, 

 reprezentacja w sporach między wspólnikami, 

 prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, 

likwidacji  i wykreślenia z rejestru, 

 

3) prawo zamówień publicznych 

 doradztwo na wszystkich etapach postępowania o zamówienie publiczne, jak również 

na etapie realizacji umowy, 

 wnoszenie środków ochrony prawnej oraz występowanie w imieniu Klienta przed 

organami odwoławczymi, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, 



 

4) windykacja należności 

 prowadzenie windykacji należności w postępowaniach sądowych, w tym  

w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także prowadzenie postępowań 

zabezpieczających i egzekucyjnych, 

 

5) prawo administracyjne i optymalizacje podatkowe 

 obsługa procesu inwestycji budowlanej (reprezentacja w sprawach związanych  

z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie), 

 sprawy z zakresu geodezji i kartografii (podział i łączenie nieruchomości, scalenie 

gruntów), 

 prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia nieruchomości i zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości, 

 reprezentacja Klientów przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz przed 

sądami administracyjnymi, 

 bieżące doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, 

 

6) prawo pracy 

 prowadzenie sporów sądowych przed sądami pracy, 

 sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów, apelacji, odpowiedzi na pozew, 

odpowiedzi na apelację), 

 przygotowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa 

pracy, 

 przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS itp., 

 doradztwo w zakresie problematyki zwolnień grupowych, sporów zbiorowych, pracy 

tymczasowej, 

 prowadzenie audytu akt osobowych, 

 bieżące doradztwo dla przedsiębiorców w sprawach pracowniczych, 

 

7) zastępstwo procesowe 

 reprezentowanie Klientów w zakresie prowadzonych spraw przed sądami 

powszechnymi, polubownymi oraz administracyjnymi na wszystkich etapach, 



 

8) mediacja: 

 przygotowanie Klientów do mediacji, 

 świadczenie pomocy prawnej i organizacyjnej dla uczestników konfliktu w mediacji, 

 

9) prawo karne 

 reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, 

 reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno-skarbowych. 

 

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Krzysztof Skrzypinski. Urodzony w 1976 r. 

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie  

w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, zdobyte w trakcie współpracy  

z kancelariami radcowskimi oraz spółkami prawa handlowego. Posiada duże doświadczenie 

związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółek 

kapitałowych, a także udziałem w pracach rady społecznej w podmiocie leczniczym 

(szpitalu). 

W celu zapewnienia naszym Klientom optymalnych rozwiązań prawnych Kancelaria 

współpracuje z innymi kancelariami radcowskim, adwokackimi, notarialnymi, komornikami 

oraz licznymi podmiotami gospodarczymi. 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

Krzysztof Skrzypinski 

radca prawny 

tel. 502 176 941 

krzysztof.skrzypinski@kskrp.pl    

 


