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KONIECEK - kancelaria adwokacka Warszawa
http://koniecek.pl

Tworząc kancelarię KONIECEK spółka adwokacka chcieliśmy powołać do życia kancelarię adwokacką
nastawionych na kompleksową obsługę Klientów biznesowych ale również zwykłych ludzi. Nasze biuro
znajduje się w wygodnej lokalizacji w Warszawie, w dzielnicy Mokotów - chcieliśmy by każdy z
zainteresowanych pomocą mógł do nas łatwo dotrzeć. Korzystając z bogatych doświadczeń zdobytych w
pracy w zawodzie adwokata oferujemy naszą współpracę w licznych dziedzinach prawa. Nasz zespół to
doświadczeni adwokaci: adwokat Marcjanna Dębska - Koniecek, adwokat Aneta Koniecek - Lidke, adwokat
Rafał Koniecek. Są oni specjalistami w liczących się obszarach prawa jak np. prawo rodzinne ( np. sprawy
rozwodowe, sprawy o rozwód, o ubezwłasnowolnienie), prawo pracy (sprawy o wynagrodzenie, uchylenie
kary porządkowej), sprawy spadkowe (np. sprawy o zachowek, nabycie spadku, prawo podatkowe (np.
bieżące wsparcie w zakresie podatku pit, postępowań przed urzędami. skarbowymi) i wiele innych. Nasz
zespół młodych specjalistów pomoże Państwu uniknąć problemów prawnych. Zapraszamy do naszej
kancelarii adwokackiej celem zasięgnięcia porady prawnej. Warto skorzystać z pomocy adwokata nie tylko
przy rozwodzie czy likwidacji spółki ale też przy bieżących sprawach firmy. Zapraszamy do zasięgnięcia
porady prawnej z każdym problemem prawnym. Nasza kancelaria adwokacka zlokalizowana w dzielnicy
Mokotów - wygodnej komunikacyjnie lokalizacji w Warszawie jest otwarta dla wszystkich Klientów.
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