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Podsumowanie  
roku 2017 

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec  
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  

Prokurent sp.p. 



∙ Naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w 
wielu dziedzinach prawa: cywilnym, handlowym, karnym, 
karno-skarbowym, pracy, spółdzielczym, nieruchomości, 
budowlanym, zamówień publicznych, rynków 
kapitałowych, rolnym, ubezpieczeń, autorskim, własności 
przemysłowej i innych. 

∙ Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów 
przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także - 
postępowań ugodowych, upadłościowych, 
administracyjnych oraz egzekucyjnych i dotyczących 
windykacji wierzytelności. 

∙ Obsługujemy Klientów działających między innymi w 
branżach takich jak: handel, usługi, budownictwo, media, 
energetyka, motoryzacja i transport, informatyka, a także 
w branżach farmaceutycznej i spożywczej. 
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Gdy liczy się  
 Solidny partner 



∙ Kancelaria Prawnicza Prokurent 
powstała w 1989 roku w Warszawie.  
od Początku działalności świadczy 
profesjonalną pomoc prawną 
głównie na rzecz przedsiębiorców, 
osób fizycznych i organizacji 
pozarządowych 

∙ Nasz zespół tworzą prawnicy, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy  

i wieloletniemu doświadczeniu zapewniają  kompleksowe doradztwo prawne 

związane z działalnością gospodarczą polskich i zagranicznych firm uwzględniając 

sytuację rynkową i dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe.  

Lubimy naszą pracę. 
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∙ Kapitałem kancelarii są ludzie. 
Jesteśmy nie tylko prawnikami, ale 
także profesjonalnymi doradcami, 
znającymi i rozumiejącymi interes 
klienta. Stale dążymy do swojego 
rozwoju i podnosimy nasze 
kwalifikacje 

∙ Indywidualne podejście do Klientów i powierzanych nam spraw to 

podstawa naszej działalności. Budujemy długotrwałe relacje oparte na 

doświadczeniu, szacunku i transparentności działań. Dzięki temu,  

dziś – po przeszło ćwierć wieku nieprzerwanego funkcjonowania 

kancelarii – możemy być dumni z zaufania, jakim darzą nas Klienci. 



∙ Naszym Klientom oferujemy 

kompleksowe doradztwo  

w zakresie prawa:  

∙ cywilnego, spółdzielczego, nieruchomości, pracy i ubezpieczeń  

społecznych, spółek, gospodarczego, rolno-spożywczego,  

ochrony środowiska, nieuczciwej konkurencji, autorskiego,  

własności intelektualnej i przemysłowej, reklamy,  

fuzji i przekształceń, karnego, karno-skarbowego,  

upadłościowego, administracyjnego,  

postępowania cywilnego. 
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∙ W minionym roku Klienci 

powierzyli nam blisko tysiąc 

spraw. Kancelaria przepracowała 

dla Klientów  ponad 30 000 

godzin. 

∙ Od stycznia do grudnia 2017 roku dbaliśmy o interesy  

naszych Klientów prowadzą sprawy o wartości 28 milionów. 

∙ Poniższy slajd pokazuje Kancelarię w liczbach i jest 

podsumowaniem roku 2017 r. Liczby są dowodem naszego 

zaangażowania, skuteczności i  potencjału. 



∙ ogólnopolski zasięg. 

Pomagamy Klientom  

z całej Polski 

∙ Z usług Kancelarii korzystali przedsiębiorcy, 

osoby prywatne niezależnie od miejsca ich 

siedziby lub miejsca zamieszkania.  

∙ Sięgaliśmy dalej, poza granice Polski, a swoje 

sprawy powierzyli nam Klienci z Hiszpanii, 

Danii, Cypru, Izraela i Kanady. Dziękujemy  

za zaufanie.  
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Szczecin, 

Ostróda,  

Olsztyn. 

Bydgoszcz,  

Białystok, 

Bielsk Podlaski, 

Warszawa,  

Pruszków, 

Sokołów Podlaski,  

Mińsk Mazowiecki, 

Siedlce,  

Łódź,  

Radom, 

Lublin, 

Poznań, 

Włoszczowa, 

Wrocław,  

Opole, 

Katowice,  

Kraków,  

Nowy Sącz,  

 



∙ umowa co 2 dni 
170 umów w roku 

∙ Projekty umów przygotowywaliśmy  

średnio co dwa dni. Łącznie sporządziliśmy  

ich ponad 170. 
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∙ 28.000.000 PLN 

∙ Łączna wartość 

spraw przyjętych  

do realizacji  

∙ W tej kwocie zawierają się sprawy o zapłatę, 

spadkowe, pracownicze oraz ugody i mediacje 

∙ 102.000.000 PLN 

∙ Całkowity budżet 

transakcji M&A  

i prowadzonych 

procesów 

inwestycyjnych. 
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∙ Rodzaje 

Prowadzonych Spraw  

∙ Większość prowadzonych w 2017 roku spraw 

dotyczyła postępowań sądowych o zapłatę, 

 ich udział stanowił ok. 87% ogółu spraw 

przyjętych do prowadzenia. Na kolejnym 

miejscu lokują się sprawy o stwierdzenie 

nabycia spadku i ustalenie opłaty rocznej, 

sprawy z zakresu prawa karnego i rodzinnego, 

mediacje, ugody i porozumienia oraz eksmisje. 

86% 

1% 
1% 

1% 

1% 3% 
3% 1% 2% 1% 

o zapłatę

mediacje

zawarte ugody / porozumienia

upadłościowe

eksmisje

stwierdzenia nabycia spadku

ustalenie opłaty rocznej

pracownicze

karne

rodzinne
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∙ Sądy powszechne  

i administracyjne 

∙ W imieniu naszych Klientów prowadziliśmy 

spory w Sądach Powszechnych, Sądach 

Administracyjnych w tym przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym oraz przed Sadem 

Najwyższym. 60% 

26% 

7% 

2% 
5% 

I instancja

II Instancja

SA

SN

NSA
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Kancelaria Prokurent to 
Kancelaria z 29 letnim 
doświadczeniem. Dobro naszych 
Klientów jest naszym dobrem. 
Nieprzerwanie od 1989 r. 
zapewniamy profesjonalizm, 
skuteczność oraz konsekwentne 
doskonalenie warsztatu prawnika. 
Nie składamy obietnic na wyrost. 
Bierzemy odpowiedzialność  
za słowo mówione i pisane. 

Zespół Kancelarii Prokurent tworzą ludzie odpowiedzialni, solidni, 

posiadający odpowiednią motywację do pracy oraz nieustanną potrzebę 

pogłębiania posiadanej już wiedzy.  

Jesteśmy elastyczni, uchwytni - oddzwaniamy i odpowiadamy na maile. 

Sprawy naszych Klientów traktujemy indywidualnie proponując najlepsze 

możliwe rozwiązania w danej sprawie. Wiemy, że w dobie standaryzacji 

usług takie podejście może wydawać się nieco archaiczne.  

Dla nas i Naszych Klientów jakość ma znaczenie, a cena jest tylko jednym 

z kryteriów. Klienci czerpią wiele korzyści z naszego 29 letniego 

doświadczenia, a my wraz z Nimi cały czas rozwijamy się, zatrudniamy 

nowych aplikantów, radców prawnych oraz adwokatów. Razem 

kreujemy rzeczywistość, poszerzamy zakres naszych usług i konkurujemy 

z rynkiem idąc pewnie na przód.  
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ZAPRASZAMY Do 
WSPóŁPRACY 

 

kacelaria@prokurent.com 
www.prokurent.com 

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec  
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  

Prokurent sp.p. 

ul. Puławska 39 lok. 50; 02-508 Warszawa 
NIP 521-27-64-029 | REGON 012923876 | KRS 272941 

 

Telefony: 
 

 (22) 854 06 57 
(22) 854 06 59 
(22) 646 07 96 
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