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Pozwól, że krótko przedstawię, dlaczego warto przyjąć moją ofertę obsługi prawnej. 

Oto cztery podstawowe powody:  

 doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i stale poszerzana wiedza,  

 poczucie bezpieczeństwa, jakie daje współpraca ze mną,  

 szerokie spojrzenie na sytuację klienta – wychodzenie poza doraźne rozwiązania, 

 dobra komunikacja i organizacja pracy.  

 

Jestem przekonana, że moje doświadczenie zawodowe (przedstawione dalej szczegółowo) 

okażą się bardzo przydatne w Twojej firmie. W swojej działalności skupiam się głównie na obsłudze 

przedsiębiorców i spółek, wspierając te podmioty w ich bieżącej działalności, pomagając realizować 

inwestycje i prowadząc w ich imieniu spory sądowe. Ponadto pomagam osobom fizycznym zarządzać 

ich majątkiem – nieruchomościami, wierzytelnościami i innymi dobrami.  

 

Te obszary mojej działalności to nie tylko praca, lecz również pewnego rodzaju misja, którą 

realizuję poprzez aktywność w Internecie. Prowadzę blog dla małych przedsiębiorców pod nazwą 

„Prawo dla Przedsiębiorczych” (www.prawodlaprzedsiebiorczych.pl - gdzie w przystępny sposób 

dzielę się wiedzą prawniczą przydatną z punktu widzenia prowadzenia małej firmy) oraz blog dla 

zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością „Zarząd Spółki z o.o.” (www.zarzad-spolki-zoo.pl 

– gdzie przedstawiam prawne zagadnienia związane z zarządzaniem spółką z o.o.). 

 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", 

Oddział Szczecin, co pozwala mi poznać inwestorów i ich problemy oraz – co istotne – znajdować 

rozwiązania tych problemów. 

 

Warto podkreślić, że oprócz wiedzy merytorycznej pozwalającej mi obsługiwać 

przedsiębiorców,  w tym spółki kapitałowe, posiadam cechy, które czynią współpracę ze mną 

efektywną i bezpieczną. Jestem bowiem osobą rzetelną i dobrze zorganizowaną, a ponadto mam 

umiejętność mówienia o prawie w zrozumiały sposób. 

http://www.prawodlaprzedsiebiorczych.pl/
http://www.zarzad-spolki-zoo.pl/
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 Egzamin adwokacki zdany w 2011 roku. 

 Uniwersytet Warszawski - magister prawa (2000 - 2005)  

 Uniwersytet Szczeciński Szkoła Tłumaczy - studia podyplomowe, tłumaczenia 
specjalistyczne prawne i ekonomiczne – język angielski (2008 - 2010)  

 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie - licencjat, filologia angielska (2005 -
 2008) 
 

 
aktualnie (od kwietnia 2013 r.) 
Kancelaria Adwokacka Agata Klima-Nowak 
Adwokat  
Moje główne obszary działalności to:  

1. obsługa przedsiębiorców i spółek, 
2. negocjowanie, tworzenie i opiniowanie umów handlowych, 
3. ochrona danych osobowych, 
4. obrót nieruchomościami, najem i dzierżawa nieruchomości, 
5. tworzenie regulaminów i wzorców umownych, 
6. sprawy pracownicze,  
7. windykacja należności, 
8. szeroko rozumiana sukcesja, 
9. postępowania sądowe i administracyjne. 

 
czerwiec 2005 - wrzesień 2012   
Kancelaria Adwokacka w Szczecinie  
Prawnik etatowy  
Obsługa spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, lecz również 
sprawy pracownicze i administracyjne. Zakres obowiązków: kontakty z klientami, negocjacje, 
sporządzanie i opiniowanie umów oraz pism procesowych, udzielanie porad prawnych. 
 

 
 Język angielski – poziom zaawansowany (wykształcenie wyższe filologiczne) 

 Obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point)  

 Obsługa programów: Lex, Legalis  

 Prawo jazdy kat. B  

 Prowadzenie szkoleń i prelekcji na tematy związane z prawem 
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Samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej i innych, łatwość nawiązywania 
kontaktów, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność tłumaczenia zawiłych kwestii 
prawnych w przystępny sposób („po ludzku”). 
 

 
Jestem członkiem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", 
Oddział Szczecin (NIP 7252057285, REGON 101346996, KRS 0000408329) 
 

 Strona Kancelarii: www.akn.szczecin.pl 

 Blogi: Zarząd spółki z o.o. (http://zarzad-spolki-zoo.pl/), Prawo dla Przedsiębiorczych 
(http://prawodlaprzedsiebiorczych.pl/) 
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