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Jak działa R&P 

R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur to… 

 

pomoc dla pracowników: 

                                     kancelarii prawnych 

                                     biur podatkowych 

                                     firm doradczych 

                                                    w ich codziennej pracy. 

 



Jak działa R&P 

R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur to… 
 
  
 
 

Wsparcie dla wszystkich podmiotów 
świadczących usługi doradztwa prawnego i 
biznesowego, którym zależy na optymalnym 
wykorzystywaniu czasu swoich pracowników. 
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Jak działa R&P 

 
    Szybki dostęp do niezbędnych akt sądowych, 

urzędowych i całości dokumentów rejestrowych, 
przechowywanych w: 

- Sądach Rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy); 
- Sądach Powszechnych; 
- Sądach Administracyjnych; 
- Urzędach i instytucjach państwowych. 

 
 

R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur to… 



Jak działa R&P 
  

 ? 
 

 Jaki jest sens wysyłania przez kancelarię 
aplikantów, stażystów lub innych pracowników 
po kopie akt do sądów lub urzędów?  

 Pracownik marnuje czas na dojazd do sądu, 
stanie w kolejkach, fotografowanie lub 
kserowanie dokumentów  i powrót do biura… 

 …czas, który mógłby być przeznaczony przez 
niego na merytoryczną pracę. 

 
  



Jak działa R&P 

! 
     

 To nie tylko strata czasu – najcenniejszego 
aktywa, jakim dysponujecie Państwo i osoby 
które dla Państwa pracują.  

    To także strata pieniędzy… 



Jak działa R&P 
       Opiszmy to na przykładzie – aplikant z warszawskiej kancelarii  

    ma zadanie wykonania fotokopii akt KRS w sądzie we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    * Czytelnia akt KRS jest zamykana o 14:00, aplikant zaczyna fotografować akta o 12:30 więc nie 

starcza mu czasu na wykonanie całej pracy jednego dnia. 



Jak działa R&P 

                                        Ten sam przykład,  
        tutaj jednak kancelaria zdecydowała się skorzystać z usług R&P. 
 
            

             
 

 
 
 
* Cena za wykonanie kopii oraz dostarczenie 3 tomów akt. 



Jak działa R&P 

Dzięki R&P: 
 

Państwa pracownicy nie muszą tracić czasu na 
szukanie akt, planowanie dojazdów oraz 
rezerwacje noclegów; 

Państwa pracownicy nie muszą tracić czasu na 
długie podróże służbowe; 

 
 
 

 
 
 



Jak działa R&P 

Dzięki R&P: 

 

Państwa pracownicy mogą skupić się na pracy, do 
wykonywania której są przygotowani - 
profesjonalnych usług prawniczych; 

Nie ma już potrzeby zatrudniania w kancelarii 
osób odpowiedzialnych stricte za kopiowanie i 
dostarczanie akt i dokumentów. 

 



Jak działa R&P 

Dzięki R&P: 

 

Uzyskujecie Państwo potrzebne kopie akt i 
dokumentów bez zbędnej zwłoki;  

Państwa usługi mogą być świadczone szybciej niż 
dotychczas; 

Oszczędzacie Państwo czas pracowników i swoje 
pieniądze. 

 



Co oferuje R&P 

   Usługa podstawowa 
 

 Pozyskiwanie i dostarczanie pod wskazany 
przez zamawiającego adres kopii, fotokopii, 
kserokopii, lub poświadczonych urzędowo 
kopii dokumentów pochodzących z: 
 

 

 

 
   
 



Co oferuje R&P 

 

 akt KRS, w szczególności dokumentacji 
rejestrowej przedsiębiorstw, spółdzielni, 
stowarzyszeń i fundacji, etc.; 

 

 akt postępowań sądowych;  

 



Co oferuje R&P 

 

  akt  administracyjnych (w tym podatkowych); 

 

  akt postępowań sądowo-administracyjnych;  

 



Co oferuje R&P 

  

 akt prokuratorskich; 
 
 rejestru KRK; 

 



Co oferuje R&P 

  

 akt RHB; 
 

 akt pochodzących z innych instytucji publicznych, 
do których dostęp nie jest utajniony. 



Co oferuje R&P 

 Na życzenie klienta R&P dostarcza kopie ww. 
dokumentów w formie: 

 

elektronicznej (bezpieczne pobranie z 
serwera); 

płyty DVD (przesyłka kurierska); 

papierowej (przesyłka kurierska). 

 

 

 

 

 

 



Cennik usług 

 

 

 

 

 
* Podany został czas orientacyjny wykonania zlecenia. Może on ulec wydłużeniu (w niektórych sądach 
akta mogą być aktualnie niedostępne, bądź mogą być zamówione tylko z kilkudniowym wyprzedzeniem). 

** Cena za wykonanie kopii 1 tomu akt. Przyjmuje się, że 1 tom składa się z ok. 150-200 str. 



Kontakt 

R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur 

ul. Marszałkowska 111a / 1107* 

00-102 Warszawa 

telefon: +48 726-76-16-14, +48 726-76-16-15 

email: kontakt@rejestryiprocedury.pl 

* Powyższe dane są danymi kontaktowymi. Nie są one tożsame z danymi rejestrowymi firmy. 



 

Zapraszamy do współpracy! 
 


