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EWA BEDNAREK – WOJTAL 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY 

 

Ukończyła Wydział Prawa na 
Uniwersytecie Warszawskim. Po odbyciu 
aplikacji radcowskiej w 2001 r. wpisana na 
listę Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Warszawie. Jest arbitrem w Krajowym 
Sądzie Arbitrażowym oraz mediatorem 
wpisanym na listę mediatorów w Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy Krajowej 
Radzie Radców Prawnych. 

Posiada bogate doświadczenie 
zdobyte w renomowanych warszawskich 
kancelariach korporacyjnych. Członek rad 
nadzorczych i autorka kilkuset artykułów  
w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej, 
Businesswoman & life, Law Business 
Quality. Specjalista w dziedzinie szeroko 
pojętej i kompleksowej obsługi firmy. 

 Wspiera Fundację Liderki Biznesu, 
Fundacje OnaOnaOna, Polska Sieć 
Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, 
Twoja Inicjatywa, Fundacja JMP innowacje  
w edukacji. Wspomaga merytorycznie 
stowarzyszenie utworzone przez prof. Andrzeja Bliklego - Inicjatywę Firm Rodzinnych, którego 
jest także członkiem. Jej kancelaria jest oficjalnym partnerem Noble Concierge, firmy 
obsługującej najbardziej wymagających i prestiżowych klientów oraz Fundacji Liderek 
Biznesu. 

Uhonorowana Certyfikatem Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet 2014, dzięki 
czemu znalazła się w ścisłym gronie jedynie 300 takich kobiet w Polsce. Wyróżniona statuetką 
Businesswomen Roku 2014 w kategorii najlepsza kancelaria prawna. Jest także ekspertem 
portalu Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. W 2015 roku nagrodzona niezwykle prestiżową 
nagrodą Manhattan Business. 

Prowadzona przez nią kancelaria dostosowuje model działania i rozliczeń stricte do 
potrzeb Klienta. Pełna opieka prawna i windykacyjna oraz pełna krystaliczność rozliczeń to 
podstawowe atuty kancelarii. 
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DORADZTWO GOSPODARCZE 
 

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w renomowanych warszawskich 

kancelariach korporacyjnych. 

 

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności pozwoliło 

na opracowanie modeli współpracy dostosowanych do potrzeb każdego Klienta. 

 

Wspieramy właścicieli firm, zarządy, rady nadzorcze oraz kadrę menadżerską, 

także poprzez zasiadanie w organach spółek. 

 

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo prawne w działalności firmy. 

 

Każdy przedsiębiorca znajdzie u nas pomoc prawną dopasowaną do jego potrzeb 

z gwarancją ekonomicznego podejścia do biznesu. 

 

Dbamy o przyjazne relacje z klientami i zapewniamy atmosferę pełną 

zrozumienia. 

 

Proponujemy atrakcyjne pakiety obsługi prawnej, która zapewni pełną ochronę 

prawną firmy. 

 

Gromadzimy wokół kancelarii liderów branży, aby wspólnie tworzyć biznes, 

relacje i rozwój. 

 

Atutem współpracy z Kancelarią jest bezpośredni dostęp telefoniczny do radcy 

prawnego zawsze, gdy potrzebne jest jego wsparcie. 

 

Jako wieloletni praktycy jesteśmy autorami kilkuset artykułów  

z dziedziny prawa. 

 

Mamy praktyczne doświadczenie biznesowe, dzięki któremu ułatwiamy osobom 

zarządzającym podejmowanie trafnych decyzji. 
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ZAKRES OBSŁUGI PRAWNEJ 

 

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria m.in.: 

 

● doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa 

pracy oraz własności intelektualnej i przemysłowej, 

● prowadzi zastępstwo prawne przed Sądami powszechnymi i administracyjnym 

oraz w postępowaniu arbitrażowym, 

● przygotowuje oraz opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów 

związanych z bieżącą działalnością Klientów, 

● sporządza projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych 

(regulaminów, uchwał itp.), 

● prowadzi projekty transakcji związanych z przekształceniem formy prawnej 

Klientów, w tym łączeniu i podziału spółek, 

● prowadzi obsługę biura zarządu, przygotowuje dokumenty korporacyjne oraz 

dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

● pomaga w procesach podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego 

spółek kapitałowych, 

● pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji strategicznych kontraktów, 

● doradza w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym 

przygotowuje umowy nabycia udziałów lub akcji, 

● posiada ugruntowane doświadczenie w odzyskiwaniu należności, zajmując się 

od lat obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji, 

● przygotowuje umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy                

i po jego ustaniu oraz umowy o zachowaniu poufności, 

● opracowuje kontrakty menadżerskie i umowy B2B, 

● zapewnia bezpieczeństwa związane z RODO, 

● wszechstronnie bada dokumentację w siedzibie podmiotu audytowanego pod 

kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa. 
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Korzyści, jakie daje Państwu współpraca z naszą Kancelarią: 
 

 

 

 indywidualne podejście do Klienta, 
 

 pierwszeństwo w realizacji zleceń, 
 

 łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem), 
 

 obniżenie kosztów prowadzenia działalności, 
 

 komfort stałego dostępu do fachowej, aktualnej wiedzy, 
 

 nielimitowany godzinowo ryczałt obsługi prawnej kwotowo dopasowany do 

potrzeb każdej firmy, 
 

 odciążenie kadry menadżerskiej w bieżących obowiązkach, 
 

 akceptacja wszystkich dokumentów podpisywanych przez zarząd, 
 

 stworzenie systemu compliance ułatwiającego wewnętrzne funkcjonowanie 

firmy, 
 

 zapewnienie bezpieczeństwa prawnego interesów prywatnych w powiązaniu  

z bezpieczeństwem funkcjonowania firmy. 
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PARTNERZY I KLIENCI 
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AMBASADOR 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

 



 

  

 

NAJLEPSZA KANCELARIA 

PRAWNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

STATUETKA  

MANHATTAN BUSINESS 

 

 

 



 

  

 

KANCELARIA PRAWNA DLA BIZNESU 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Przygotowujemy indywidualną ofertę dla 

każdego Klienta, z klarownym sposobem 

rozliczeń 

Każdy przedsiębiorca znajdzie  

u nas pomoc prawną dopasowaną 

do jej potrzeb z gwarancją 

ekonomicznego podejścia  

do biznesu 

 

Proponujemy ciekawe pakiety obsługi 

prawnej, która zapewni pełną ochronę 

prawną firmy 

 

Raz w miesiącu każdy klient 

otrzymuje klarowny raport 

dotyczący działań kancelarii oraz 

serwis prawny 

 

Zapewniamy opiekę prawną  

i windykacyjną w pełnym 

zakresie  

Dbamy o przyjazne relacje z klientami  

i zapewniamy atmosferę pełną 

zrozumienia 

 

Umożliwiamy bezpłatny dostęp do 

obowiązujących przepisów i 

orzecznictwa 

Oferujemy najwyższą jakość 

obsługi, popartą 15 letnim 

doświadczeniem w obsłudze 

podmiotów gospodarczych 



 

  

  

 

 

 

Do zobaczenia 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do pełnej dyspozycji 

 

email: ewa.bednarek@bednarekiwspolnicy.pl 

kom.  604245401 


