BERGER LEGAL
Kancelaria Berger Legal działa na rynku usług
prawnych od 2010 roku świadcząc obsługę prawną
na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.
Kancelaria ceniona jest przez Klientów za
profesjonalizm, rzetelność, terminowość oraz
wysoki poziom świadczonych usług. Celem
każdego realizowanego przez nas projektu jest
osiągnięcie jak największej satysfakcji Klienta.

O NAS
Berger Legal świadczy usługi doradcze we
wszystkich
dziedzinach
prawa
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
w Polsce. Zespół współpracowników kancelarii
stanowią prawnicy posiadający gruntowną wiedzę
zdobytą w największych kancelariach w Polsce,
popartą wieloletnim doświadczeniem osiągniętym
przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw polskich
i zagranicznych w różnych sektorach biznesu.
Berger Legal świadczy usługi doradztwa prawnego
m.in. dla jednego z największych przedsiębiorstw
japońskich działających na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej jak również dla
międzynarodowej grupy kapitałowej działającej
w branży elektronicznej we Włoszech, Chinach,
Szwajcarii i w Polsce.
Doradztwo prawne świadczymy w języku polskim,
angielskim oraz włoskim.

ZAKRES DORADZTWA PRAWNEGO
§

OBSŁUGA
PRZEDSIĘBIORSTW

PRAWNA

Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej pod
względem prawnym i podatkowym formy
prowadzenia działalności gospodarczej. Oferujemy
także nasze usługi w zakresie tworzenia oraz
rejestracji podmiotów gospodarczych w KRS, w
tym
także
oddziałów
przedsiębiorców
zagranicznych
w Polsce, a także zapewniamy bieżącą obsługę
korporacyjną. Naszym Klientom zapewniamy

kompleksowe doradztwo prawne w procesach
fuzji, podziałów i przekształceń spółek prawa
handlowego, w tym także fuzji transgranicznych.

§

UMOWY I POROZUMIENIA

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych
z zawarciem, realizacją oraz rozwiązaniem umów
handlowych i porozumień. Nasze usługi obejmują
kompleksowe przygotowanie umów i porozumień,
w tym confidentiality agreements, wsparcie
w procesie negocjacji warunków umów, jak
również analizę wszelkich zagrożeń związanych z
zawarciem i rozwiązaniem umowy (tzw. red flags).

§

PRAWO PRACY

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych
związanych z zatrudnieniem, które obejmuje m.in.:
przygotowanie projektów umów o pracę
i kontraktów menadżerskich, konsultacje przed
podjęciem decyzji w sprawie rozwiązania stosunku
pracy (wybór trybu ograniczającego ryzyko
odwołania do sądu pracy), opracowanie
oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia
i rozwiązania umowy o pracę, wsparcie w razie
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, opracowanie
wewnętrznych aktów prawa pracy (Regulamin
Pracy,
Regulamin
Wynagradzania,
etc.),
przygotowanie opinii z zakresu prawa pracy,
reprezentacja przed sądami pracy w sporach
z pracownikami.

§

DUAL USE ITEMS

Jako jedna z nielicznych kancelarii prawnych
oferujemy doradztwo prawne z zakresu produktów
podwójnego zastosowania. Z uwagi na specyfikę
produktów podwójnego zastosowania nasza oferta
skierowana
jest
przede
wszystkim
do
przedsiębiorstw
z
branży
automotive,
zaawansowanych technologii oraz przemysłu
maszynowego. Pomagamy naszym Klientom
w
uzyskaniu
niezbędnych
zezwoleń
administracyjnoprawnych na eksport produktów
podwójnego zastosowania (w tym do Japonii),
wskazujemy obszary ryzyka, opracowujemy
procedury zapobiegające naruszeniu przepisów
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o obrocie produktami kwalifikowanymi jako dual
use items.

§

PRAWO EUROPEJSKIE

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie
z
zakresu
stosowania
przepisów
prawa
europejskiego oddziaływujących na procesy
produkcji w zakładach przemysłowych w Unii
Europejskiej, w szczególności w zakresie
stosowania Dyrektywy Maszynowej, Przepisów
dotyczących systemu zgodności ocen i Deklaracji
zgodności WE oraz znaku CE, Dyrektywy LVD oraz
Dyrektywy
WEEE,
Rozporządzenia
REACH,
Rozporządzenia CLP oraz Dyrektywy RohS’a.

§

PRAWO CELNE

Prowadzimy doradztwo w zakresie polskiego
i europejskiego prawa celnego (WKC). Posiadamy
bardzo bogate doświadczenie w opracowywaniu
wniosków o wydanie wiążących interpretacji
taryfowych (WIT) jak również w zakresie
reprezentacji Klientów przed organami celnymi.
Uzyskaliśmy dla naszych Klientów wiele bardzo
korzystnych Wiążących Interpretacji Taryfowych.

§

SPORY SĄDOWE

Zapewniamy reprezentację w sporach sądowych
we wszystkich rodzajach spraw prowadzonych
zarówno przed sądami powszechnymi jak
i administracyjnymi na terenie całego kraju.
Kancelaria posiada również doświadczenie
w reprezentowaniu Klientów w sporach przed
sądami arbitrażowymi. Doradzamy również
w zakresie ryzyka procesowego związanego
z wytoczeniem powództwa.

§

SZKOLENIA

Poza
standardową
obsługą
prawną
przedsiębiorstw oferujemy również organizację
szkoleń
z
wybranych
dziedzin
prawa.
Specjalizujemy
się
zwłaszcza
w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu prawa pracy
kierowanych do pracowników wyższego szczebla
oraz kadry zarządzającej oraz szkoleń z zakresu
zabezpieczenia interesów Klientów w umowach
i
porozumieniach
gospodarczych
(umowy
sprzedaży, umowy dostawy, umowy wdrożeniowe
oprogramowania,
zamówienia).
Posiadamy
również wieloletnie doświadczenie w organizacji
szkoleń dotyczących produktów podwójnego
zastosowania (dual use items).
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