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Pewne dziedziny życia wymagają 
bowiem konsultacji specjalistów, 
bo konsekwencje własnych decy-

zji mogą być opłakane w skutkach. Jeżeli 
chodziłoby tylko o źle dobrany kolor wło-
sów, sprawę prawdopodobnie można roz-
wiązać, jednak gdy weźmiemy pod uwagę 
sprawy związane z  działalnością gospo-
darczą, gdzie w grę wchodzą zawiłe prze-
pisy prawne, wszystko się komplikuje.

Utarło się przekonanie, wśród nas, 
Polaków, że korzystanie z  profesjonal-
nych usług prawniczych to egzotyka. 
Zwykle chcąc podjąć temat wymagający 
znajomości przepisów prawa, w  pierw-
szej kolejności zaglądamy do Interne-
tu, a  następnie wypytujemy znajomych. 
Mylnie sugerujemy się opinią i  radą 
znajomego kolegi szwagra, który miał 
podobny przypadek do naszego. Często 
porównujemy naszą sytuację do cudzej 
i  sami decydujemy czy i  w  tym przy-
padku obowiązują nas te same przepisy. 
Problem w tym, że nigdy nie mamy pew-
ności, że uzyskane przez nas informacje 
są prawidłowe. Skorzystanie z  porady 
radcy prawnego czy adwokata ogranicza 
ryzyko wystąpienia problemów praw-
nych. Każdy element działalności należy 
bowiem dostosować do wymogów praw-
nych: przepisy BHP, zawieranie umów, 
zatrudnianie pracowników, handel, pro-
dukcja, rękojmia i wiele innych. Podob-
nie jest i  w  życiu prywatnym, gdzie nie 
rzadko również potrzebujemy porady 

prawnej. Każde przedsięwzięcie, w które 
angażujemy się osobiście lub zawodowo 
powinno zostać przeanalizowane pod 
kątem ryzyk, które nam zagrażają i  od-
powiedzialności, którą możemy ponieść. 
Radca prawny lub adwokat to osoba, któ-
rej rolą jest nas przed nią zabezpieczyć. 

Przedsiębiorca korzystający z  usług 
prawniczych zyskuje w  oczach kontra-
hentów, ponieważ w  jasny sposób daje 
do zrozumienia, że jest przede wszyst-
kim poważnym partnerem biznesowym, 
dba o sprawy firmy i tym samym dekla-
ruje rzetelną współpracę zgodną z  literą 
prawa. Lekceważące postępowanie part-
nerów biznesowych może prowadzić do 
sporych problemów oraz kosztownych 
i długotrwałych procesów sądowych.

Podejmując działania, w których 
możemy ponieść konsekwen-
cje prawne, powinniśmy przede 
wszystkim:

• Określić, co chcemy zrobić i  uświado-
mić sobie ewentualne konsekwencje.

• Sprawdzić wiarygodność partnerów, 
z którymi podejmowana jest współpraca.

• Jasno i  wprost sprecyzować prawa 
i obowiązki każdego uczestnika projek-
tu/przedsięwzięcia.

• Wprowadzić przejrzysty i  zrozumiały 
system sankcji za niewywiązanie się 
z ustaleń.

• Rozważyć możliwość ograniczenia od-
powiedzialności.

Kiedy pojawiają się wątpliwości na 
którymkolwiek z  etapów, radca prawny 
lub adwokat nie tylko udzieli pomocy na 
każdym z nich, ale przede wszystkim za-
proponuje rozwiązanie dające ochronę. 
Profesjonalna usługa prawnicza rozpo-
czyna się od zrozumienia istoty przed-
sięwzięcia lub problemu i poznania ocze-
kiwań klienta. W kolejnym etapie przed-
stawiany jest gotowy projekt rozwiązania 
i  jego alternatywy. Najważniejszy jest 
jednak etap końcowy, czyli pomoc w ca-
łym procesie negocjowania i  realizacja 
zlecenia.

Korzystanie z  usług prawniczych to 
prawdziwy komfort dla przedsiębior-
cy. Poleganie na wiedzy specjalistów 
pozwala na spokojny sen i  kreatywne 
rozwijanie działalności nieograniczone 
obawami niepowodzeń. Opieka prawna 
to działania profilaktyczne, a określanie 
ryzyka już na początku zapobiega pro-
blemom. To jest sedno. Nie czekaj na 
kłopoty, bo przecież lepiej zapobiegać 
niż leczyć.
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