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List Referencvjnv
W imieniu społki Delta Trans Transporte sp.Z o.o. w Swiętochłowicach
oraz w imieniu społki Delta Trans Logistik sp. z o.o. w Swiętochłowicach
potwierdzam wieloletnią wspołpracę z adwokatem Piotrem Banczykiem.
Wspołpraca został'a nawiry,ana w L992 roku, a jej podstawą była umowa o
pracę na podstawie, ktorej Piotr Banczyk Świadczył pracę jako prawnik,
następnie po uzyskaniu kwalifikacji zaurodowych radcy prawnego od 1998
roku do 2oo7 roku Piotr Banczyk Świadczył pomoc prawną w ramach
prowadzonej kancelarii radcy prawnego z siedzibą w Katowicach. WspÓłpTaca
trwała w Sumie 15 lat.
pozura]ra zarekornendować
Wieloletnia
wspołpraca
Kancelarię
Adwokacką adwokata Piotra Banczykajako Świadczącą profesjonalną pomoc
prawną z wykorzystaniem optymalnym wiedzy prawniczej oraz doświadczenia
zaułodowego.
Pomoc prawna Świadczona przez Piotra Banczyka i jego kancelarię
doĘczył'a stałej obsługi prawnej, w szczegÓlnoŚci prowadzenia postępowan
windykacyjnych w pełnym zakresie od postępowan przedsądowych poprzez
postępowania sądowe do postępowan egzekucyjnych wł'ącznie. Setki
przeprowadzonych
profesjonalnie postępowan przez kancelarię
Piotra
Banczyka zaŚwiadczają nie tylko o duzej wtedzy prawniczej i doŚwiadczeniu w
stosowaniu prawa' ale jednoczeŚnie o dużej sprawnoŚci organizacyjnej.
ByliŚmy jako klienci kancelarii odciązeni od podejmowania czynnoŚci
powierzonych kancelarii w pełnym zakresie, a jednoczeŚnie mieliŚmy stałą,
bieżąco uzupełnianą wiedzę o stanie prowadzonych spraw.
Sposob organizacji kancelarii prowadzonej przez Piotra Banczyka
zapevłniŁ transparentnoŚć, staĘ monitoring prowadzonych spraw. Była
prowadzona w ramach dziat.alnoŚci kancelarii ewidencja obrazu1ąca stan
prowadzonych Spraw. Ewidencja była prowadzona w oryginalnym programie
utworzonym na potrzeby naszej wspołpracy, a zapisy ewidencji były jawne dla
nas w każdym czasie. Korespondencja doĘcząca prowadzonych przez
kancelarię Spraw była bieŻąco przekazywana poprzez Internet lub fax tak, że
każda czyrrr'ościproceduralna była nam przedstawiona do wiadomoŚci.
Rekomenduję t zachęcam do podjęcia wspołpracy z Kancelarią
Adwokacką prowad zoną przez adwokata Piotra Banc zyka.
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