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Kim jesteśmy?

Co zapewniamy?

Kancelarię tworzy sześciu partnerów - adwokatów i radców
prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej
przedsiębiorców i Klientów indywidualnych.

 Konkretne i skrojone na miarę doradztwo prawne
obejmujące:
 analizę sytuacji prawnej Klientów i dostosowanie działań
prawnych do ich rzeczywistych potrzeb z uwzględnieniem
każdorazowo poziomu kosztów
 przedstawianie Klientom alternatywnych rozwiązań wraz ze
wskazaniem zalet i wad każdego z nich
 komunikowanie Klientom informacji prawnych w konkretny,
jasny i spójny sposób

Partnerzy Kancelarii wywodzą się z największych polskich
i międzynarodowych Kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstw.
Naszą Kancelarię charakteryzuje:
 indywidulane i praktyczne podejście do spraw klientów
 kompleksowa obsługa potrzeb Klientów w zakresie ich
działalności gospodarczej jak i spraw indywidualnych
 najwyższe standardy etyczne
 osobiste merytoryczne zaangażowanie partnerów
 pełna dyspozycyjność
 skuteczność

 Kompleksową obsługę spraw Klienta poprzez:
 zapewnienie pomocy prawnej od pierwszego kontaktu
z Klientem, przedstawienie propozycji rozwiązania problemu,
pomoc we wdrożeniu wybranego rozwiązania, do
zakończenia wszelkich działań prawnych związanych z daną
sprawą lub projektem
 zapewnienie Klientom wsparcia sprawdzonych specjalistów z
innych dziedzin prowadzenia działalności gospodarczej
 współpracę z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi,
notariuszami,
tłumaczami
przysięgłymi,
doradcami
finansowymi, rzecznikami patentowymi, audytorami forensic,
detektywami oraz ekspertami z innych wąskich dziedzin
prawa, prawnikami zagranicznymi, konsultantami i innymi
doradcami
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Kompleksowa obsługa prawna oraz obszary specjalizacji
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie ich bieżącego funkcjonowania, jak też
w skomplikowanych procesach inwestycyjnych i nietypowych kontraktach handlowych. Zapewniamy pomoc w reorganizacji podmiotów
gospodarczych i przekształceniach własnościowych.
Świadczymy także pełną pomoc prawną w sprawach prywatnych naszych Klientów.
Partnerzy naszej Kancelarii są rozpoznawalni na rynku usług prawnych i specjalizują się w następujących dziedzinach:
 prawie karnogospodarczym (white collar crime);
 prawie związanym z działalnością w zakresie lotnictwa cywilnego;
 prawie autorskim i prawie mediów;
 procesach odszkodowawczych;
 obsłudze infrastrukturalnych procesów inwestycyjnych;
 prawie ochrony środowiska;
 zbiorowym i indywidualnym prawie pracy;
 obsłudze spółek i ich organów oraz reorganizacjach spółek;
 kontraktach handlowych;
 e-commerce.
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Obszary praktyki – kompleksowa obsługa prawna
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria
świadczy
kompleksową
obsługę
prawną
przedsiębiorców, zarówno w zakresie ich bieżącego
funkcjonowania, jak też skomplikowanych procesach
inwestycyjnych,
złożonych
kontraktach
handlowych,
reorganizacjach,
przekształceniach
własnościowych,
restrukturyzacjach oraz zakończenia działalności.
W tym w zakresie wspieramy naszych Klientów w:
 zawieraniu oraz realizacji bieżących umów
 zawieraniu umów inwestycyjnych oraz umów
w zakresie pozyskiwania finansowania
 prowadzeniu sporów gospodarczych, cywilnych
i karno-gospodarczych
 sprawach pracowniczych
 zakładaniu spółek, obsłudze ich funkcjonowania
oraz obsłudze organów tych spółek
 przekształceniach organizacyjnych i własnościowych,
restrukturyzacjach, zakończeniu działalności

WSPARCIE PRAWNE DLA KLIENTÓW
W SPRAWACH PRYWATNYCH
Kancelaria obejmuje wsparciem prawnym Klientów także
w ich prywatnych sprawach życia codziennego, zarówno w
zakresie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych, w tym
wypracowania zasad sukcesji przez następców prawnych, jak
również sporach sądowych oraz innych bieżących sprawach.
W tym zakresie w szczególności:
 reprezentujemy Klientów w postępowaniach rozwodowych;
 reprezentujemy Klientów w postępowaniach
o podział majątku
 reprezentujemy Klientów w postępowaniach
dotyczących opieki nad małoletnimi
 reprezentujemy Klientów w postępowaniach
o stwierdzenie nabycia spadku
 reprezentujemy Klientów w postępowaniach
o podział spadku
 bierzemy udział w rozmowach dotyczących spraw
rodzinnych, osobowych i majątkowych
 pomagamy w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości

4

Obszary praktyki - specjalizacje
KONTRAKTY HANDLOWE NEGOCJOWANIE, PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
W ramach obsługi prawnej kontraktów handlowych, Kancelaria
świadczy doradztwo w zakresie:
 strukturyzacji i przygotowywania projektów umów
 oceny ryzyk prawnych umów
 negocjowania umów
 form prawnych zabezpieczenia należytego wykonania
umów
 opracowywania i wdrażania procedur realizacji umów
 prawidłowości realizacji umów
 prawidłowości rozliczeń umów
 dochodzenia roszczeń wynikających z umów
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie obejmuje
między innymi wsparcie przedsiębiorców w następujących
umowach:
 realizacji wspólnego projektu lub przedsięwzięcia
(np. umowy joint-venture, konsorcja)
 finansowania
 leasingu i dzierżawy maszyn i sprzętu o wartości powyżej
100.000.000 zł
 z zakresu prawa autorskiego, w tym licencji
 o świadczenia reklamowe, marketingowe, barterowe,
sponsoringowe

SPRAWY KORPORACYJNE
ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE
I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Kancelaria świadczy doradztwo korporacyjne w zakresie
tworzenia i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym:
 doboru formy prawnej prowadzenia działalności
 zakładania spółek handlowych
 obsługi
organów
spółek
handlowych:
zgromadzeń
wspólników i akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej
 przygotowywania projektów uchwał organów spółek
handlowych
 opracowywania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych
spółek (np. regulaminów)
Doradztwo
Kancelarii
obejmuje
także
przekształcenia
organizacyjne i własnościowe przedsiębiorców, w tym takie
kwestie jak:
 strukturyzacja przekształceń przedsiębiorców
 przekształcenia, łączenia i podziały spółek
 transakcje sprzedaży udziałów i akcji
 ttransakcje sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych
części, jak również zespołów składników majątkowych
 prowadzenie audytu prawnego w związku z transakcjami
fuzji i przejęć
 likwidacja spółek
 wystąpienia wspólników ze spółek i roszczenia z tym
związane
 składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców
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Obszary praktyki - specjalizacje
PROCESY SĄDOWE, ARBITRAŻOWE
I PRZEDSĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych
cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, karnogospodarczych
oraz
pracowniczych,
przed
sądami
powszechnymi jak również w postępowaniach arbitrażowych.
Partnerzy Kancelarii specjalizują się w szczególności
w zastępstwie Klientów w postępowaniach:
 w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za
szkody majątkowe i osobowe, w tym skomplikowanych
postępowaniach
w
zakresie
nietypowych
szkód
komunikacyjnych oraz błędów medycznych
 przed WSA i NSA, w tym w sprawach decyzji
środowiskowych
 w sprawach nieuczciwej konkurencji;
 w sprawach pracowniczych
Ponadto, prawnicy Kancelarii prowadzą
we wszelkich sprawach rodzinnych.

WHITE COLLAR CRIME CYBERCRIME

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa
karnego gospodarczego:
 przeprowadza śledztwa wewnętrzne
 przeprowadza audyty karnogospodarcze
 Reprezentuje Klientów w sprawach karnogospodarczych
przed organami ścigania oraz sądami
 wspiera Klientów w postępowaniach opartych na FCPA
oraz the British Bribery Act;
 opracowuje opinie w zakresie rodzimych
 regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów
zbiorowych
 wspiera w odzyskiwaniu utraconych środków finansowych
przez podmioty pokrzywdzone cyberprzestępstwem

postępowania

Kancelaria zapewnia też Klientom wsparcie na etapie
przedsądowym tak, aby w miarę możliwości sprawy klientów
mogły zostać rozwiązane bez konieczności zaangażowania w
spór sądowy.
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Obszary praktyki - specjalizacje
PRAWO AUTORSKIE I PRAWO W MEDIACH

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 prawa w mediach, w tym elektronicznych
 działalności nadawców telewizyjnych
 licencjonowania treści audiowizualnych, w tym dystrybucji
liniowych kanałów telewizyjnych oraz udostępniania
treści VOD
 licencjonowania treści audio, w tym pozyskiwania muzyki
oraz dystrybucji i udostępniania muzyki przez portale
muzyczne
 obowiązków wobec organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i pokrewnymi z tytułu korzystania
z praw objętych ich ochroną (np. ZAiKS)
 sprzedaży i zakupu czasu antenowego w celach
reklamowych, w tym umowy z brokerami reklamowymi
 współpracy z domami mediowymi
 działalności marketingowej i PR, w tym:
o umów w zakresie produkcji reklam telewizyjnych
i radiowych oraz organizacji kampanii reklamowych,
w tym outdorowych
o obsługi prawnej organizacji eventów, w tym z
artystami
o umów z instytutami badań w zakresie oglądalności
treści
audio-video
i
skuteczności
działań
marketingowych
o obsługi prawnej organizacji konkursów, w tym
opracowywanie regulaminów konkursów
o umów barterowych i sponsorskich
o umów licencyjnych i eksploatacji praw autorskich
w Internecie

E-COMMERCE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 opracowywania ram prawnych funkcjonowania serwisów
internetowych
oraz
świadczenia
usług
za
ich
pośrednictwem
 Sprzedaży treści audio i audiovideo za pośrednictwem
Internetu
 bieżącego doradztwa na rzecz podmiotów świadczących
usługi w Internecie, w tym w zakresie obowiązków
informacyjnych dostawców usług internetowych i ich
odpowiedzialności wobec konsumentów
 doradztwa przy wdrażaniu funkcjonowania serwisów
i platform internetowych
 właściwego zarządzania danymi osobowymi
 opracowywania wzorów umów zawieranych na odległość
 opracowywania regulaminów konkursów internetowych
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Obszary praktyki - specjalizacje
SPRAWY PRACOWNICZE
I ZATRUDNIENIE KADRY MENEDŻERSKIEJ

W ramach obsługi spraw pracowniczych, Kancelaria doradza
w zakresie:
 indywidulanego prawa pracy, w sprawach:
o doboru najkorzystniejszej formuły zatrudnienia
(umowa o
pracę, umowy cywilnoprawne) oraz
nawiązywania, modyfikacji i rozwiązania stosunku
zatrudnienia;
o bieżącego doradztwa w sprawach dotyczących
wynagradzania, czasu pracy, urlopów i innych;
o bieżącego doradztwa w zakresie ubezpieczeń
społecznych i opodatkowania stosunku zatrudnienia
o sporów sądowych z zakresu prawa pracy
 zbiorowego prawa pracy, w sprawach:
o przygotowania i wdrożenia wewnętrznych źródeł
prawa pracy i ich zmian (zakładowych układów
zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów
wynagradzania
i
premiowania,
regulaminów
funduszu socjalnego);
o restrukturyzacji i zmian zatrudnienia (procesy
zwolnień grupowych, przekształcenia pracodawców);
o przygotowywanie i wdrożenie innych regulacji
wewnętrznych (systemów oceniania pracowników,
procedur antymobbingowych, zasad podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych,
polityki
podroży
służbowych i benefitów pracowniczych, programów
dobrowolnych odejść i innych);
o wsparcia w relacjach ze związkami zawodowymi i
radami pracowników
 zatrudniania kadry menedżerskiej

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO PRAWNE
DLA SEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO

Kancelaria świadczy (od 1.11.2017) doradztwo prawne
w
zakresie
tworzenia
i
bieżącego
funkcjonowania
przedsiębiorstw z sektora lotnictwa cywilnego, w tym m.in.:
 postępowań administracyjnych (regulacyjnych) przed ULC
związanego z uzyskaniem i utrzymaniem AOC i koncesji
przewoźnika lotniczego, zezwoleń w zakresie
lotniczej
działalności gospodarczej
 bieżącej działalności podmiotów prowadzących lotniczą
działalność gospodarczą
 umów typowych dla
działalności różnych podmiotów
z sektora lotnictwa cywilnego, m.in.:
o zakupu i leasingu samolotów i innych statków
powietrznych (dry lease), umowy wet lease (in, out),
umowy czarteru
o dotyczących
obsługi
technicznej
statków
powietrznych,
o umów dot. zakupu części; umów poolowych, umów
handlingowych, cateringowych
o umów AIP, CIP, SPA, code-share, interline i innych
 finansowania statków powietrznych (leasingu) – standardów
zabezpieczeń, charakterystycznych kwestii technicznych,
ubezpieczeń lotniczych
 sporów przed sądami powszechnymi i administracyjnym dot.
specyfiki
działalności
–
m.in.obsługa
roszczeń
odszkodowawczych pasażerskich (261/2004), roszczeń
związanych z uszkodzeniem statków powietrznych; sporach
z regulatorami
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Obszary praktyki - specjalizacje
POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZE

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne
odszkodowawczych zarówno na etapie
i przedsądowym.

w procesach
sądowym jak

W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną w:
 wypełnianiu procedur odszkodowawczych na etapie
przedsądowym
 zgłaszaniu roszczeń do zakładów ubezpieczeń lub innych
podmiotów odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody
 negocjowaniu odszkodowań z zakładami ubezpieczeń
i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za likwidację szkody
 postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków
i innym osobom zobowiązanym do naprawienia szkody
Ponadto Kancelaria zapewnia:
 wsparcie w zakresie współpracy z lekarzami oraz biegłymi
z
innych
specjalizacji
w
celu
kompleksowego
przygotowania sprawy do dochodzenia odszkodowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W ramach obsługi postępowań administracyjnych, Kancelaria
ma szerokie doświadczenie i świadczy pomoc prawną na
wszystkich etapach postepowania administracyjnego i sądowo
administracyjnego w szczególności zakresie:
 uczestnictwa na etapie regulacyjnym w szeroko pojętych
procesach inwestycyjnych i budowlanych
 pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
 wsparcia na etapie uzyskiwania zgód środowiskowych
 reprezentacji przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji
o lokalizacji inwestycji i decyzji pokrewnych
 wsparcia podczas postępowań przed organami nadzoru
budowlanego
 doradztwa przy sprawach dotyczących przewrócenia
stosunków wodnych
 wsparcia w sprawach dotyczących korzystania z wód,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Wisły
 wsparcia i doradztwa w kwestiach geodezyjnych
 pomocy prawnej sprawach osobowych, w tym dotyczących
cudzoziemców oraz dotyczących zmiany imion i nazwisk
 udzielania wsparcia w zakresie spraw dotyczących
wyrządzania szkód w środowisku i korzystania ze
środowiska
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Obszary praktyki - specjalizacje
OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej
obsługi procesów inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych
oraz budowalnych, doradzając naszym Klientom począwszy
od organizacji procesu inwestycyjnego od strony prawnej,
przeprowadzenia samej inwestycji aż po jej rozliczenie.
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie obejmuje
między innymi:
 reprezentację przedsiębiorców w projekcie budowy sieci
światłowodowej
 reprezentację deweloperów w projektach inwestycji budowy
osiedli mieszkaniowych
 legalizacje budynków wielomieszkaniowych
 wsparcie inwestorów w realizacji inwestycji polegającej
na budowie sieci gazowej
 udział w obsłudze procesów wyboru inwestora do realizacji
partnerstwa publiczno-prywatnego
 wsparcie
procesów
projektowania,
uzyskiwania
niezbędnych pozwoleń i realizacji dużych obiektów
energetycznych

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
I SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego w szczególności
w zakresie:
 pełnej obsługi postępowań w zakresie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i w przedmiocie uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
 spraw dotyczących szkód w środowisku
 przywrócenia stosunków wodnych
 wsparcia w zakresie sporządzania raportów oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko jak również wykonywania
analiz i sporządzania opinii na temat takich raportów
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie
obejmuje między innymi:
 udział na etapie regulacyjnym w inwestycjach polegających
na budowie elektrowni wiatrowych
 wsparcie w postępowaniach dotyczących działalności
oczyszczalni ścieków i ich oddziaływania na środowisko
 zapewnienie pomocy prawnej przy środowiskowym etapie
procesu uzyskiwania pozwoleń i zgód na budowę dróg
 reprezentacja w postępowaniach dotyczących lokalizacji
inwestycji celu publicznego (rezerwatu przyrody)
 wsparcie w postępowaniu dotyczącym odtworzenia
zniszczonego zimowymi sztormami ujścia Wisły
 reprezentacja
w
sprawach
nałożenia
obowiązków
przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku
z zagrożeniem szkodą w środowisku
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ALEKSANDER WOŹNICKI
ADWOKAT, WSPÓLNIK
+48 609 800 305
aleksander.woznicki@wplaw.pl

•

Aleksander Woźnicki specjalizuje
się w postępowaniach karnogospodarczych
(„white collar crime”), w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz
złożonych sporach korporacyjnych.
Prelegent podczas konferencji i szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej członków
zarządu spółek kapitałowych, autor publikacji dotyczących nielegalnie pozyskanych
dowodów.
We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentuje pro bono osoby narażone
na dyskryminację i nierówne traktowanie z uwagi na swoją niepełnosprawność.
Występuje jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Polubownym przy
Krajowej Izbie Gospodarczej.
Jego doświadczenie obejmuje między innymi:
o
uczestnictwo w sporze karnym pomiędzy akcjonariuszami jednej z największych firm
telekomunikacyjnych na polskim rynku;
o
reprezentowanie klientów w sprawie tzw. „grupy trzymającej giełdę;
o
reprezentowanie polskich i międzynarodowych podmiotów pokrzywdzonych
cyberprzestępstwami;
Pracował w międzynarodowych kancelariach Wolf Theiss i Beiten Burkhardt oraz dwóch
innych wiodących warszawskich kancelariach Gessel oraz Rymar i Partnerzy.

Wykształcenie i dodatkowe informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskim (2002)

Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego
podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2006)

Języki: polski, angielski
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ZESPÓŁ







IZABELLA WOŹNICKA
ADWOKAT, WSPÓLNIK

+48 501 392 856

izabella.woznicka@wplaw.pl

Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego,
odszkodowawczego, gospodarczego i karnego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych sporów
odszkodowawczych.
Doradza przy złożonych projektach infrastrukturalnych i budowlanych, z kapitałem polskim
i zagranicznym.
Odbyła kilkumiesięczne praktyki w działach politycznych i prawnych Ambasad
i Konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii i Izraelu, podczas których doradzała
w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego (w tym w szczególności w sprawach
rozwodowych, o alimenty, spadkowych).
Jej doświadczenie obejmuje między innymi:
o
kilkaset postępowań odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom;
o
doradztwo w procesach w złożonych procesach inwestycyjnych np. Internet dla
Mazowsza;
o
reprezentację w kilkunastu postępowaniach ekstradycyjnych.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (2009)

Studiowała również na Wydziale Prawa w Zurychu - Universität
Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät (2006 – 2007)

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2013), wcześniej
na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (2009)

Posiada uprawnienia mediatora i negocjatora w sprawach gospodarczych przyznane przez
Polskie Centrum Mediacji (2010)

Języki: polski, angielski, niemiecki
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KATARZYNA PAZIEWSKA
ADWOKAT, WSPÓLNIK



Katarzyna Paziewska specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych w szczególności w zakresie prawa
rodzinnego (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, podziały majątku), prawa spadkowego
(stwierdzenia nabycia spadku, w tym postępowania sporne związane z kwestionowaniem
testamentów oraz działy spadku), spraw dotyczących nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia
współwłasności) i ksiąg wieczystych.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych, w tym procesów sądowych
dotyczących uchylenia uchwał.
Świadczy pomoc prawną również w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego
i sądowo administracyjnego, głównie w spawach środowiskowych zgód na realizację inwestycji, ze
szczególnym uwzględnieniem postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Uczestniczy również w mediacjach.
Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje wsparcie środowiska osób głuchych, przy
współpracy z Oddziałem Mazowieckim Polskiego Związku Głuchych;
Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w obsłudze klientów indywidualnych
i instytucjonalnych w ramach własnej Kancelarii prowadzonej od 2006 roku we współpracy
z renomowanymi kancelariami warszawskimi, w tym przy medialnych procesach karnych
i środowiskowych.
Pracowała
w
Warszawskim
Oddziale
Katolickiego
Stowarzyszenia
Wychowawców
i prowadzonych przez nie szkół, w Oddziale Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych, Arso
Polański Sp. z o.o. oraz Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

+48 509 048 365

katarzyna.paziewska@wplaw.pl

Wykształcenie i dodatkowe informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2006)

Języki: polski, angielski
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MICHAŁ PAZIEWSKI
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK
+48 502 998 670
michal.paziewski@wplaw.pl





Michał Paziewski specjalizuje się w obsłudze dużych i średnich podmiotów gospodarczych, w tym
spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich bieżącej
działalności i specyfiki regulacji odnoszących się do spółek z udziałem Skarbu Państwa, obsługi
organów spółek kapitałowych, obsługi dużych skomplikowanych projektów prawnych, w tym
transakcji nabycia udziałów/akcji spółek, łączenia spółek, negocjacjach i opiniowaniu umów
handlowych o dużej wartości.
Uczestniczył w skomplikowanych projektach związanych nabyciem środków trwałych dużej
wartości – leasingach finansowych i operacyjnych samolotów, transakcjach sale and leasback,
sekurytyzacji itp, negocjacjach umów, w tym umów zawieranych na prawie angielskim i prawie
stanu Nowy Jork. Prowadził skomplikowane postępowania administracyjne z zakresu prawa
budowlanego i prawa ochrony środowiska.
Specjalizuje się także w prawie cywilnym, gospodarczym (prawie kontraktów handlowych), prawie
spółek, prawie administracyjnym, prawie ochrony środowiska oraz prawie budowlanym.
Posiada unikatowe doświadczenie z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców świadczących
usługi transportu lotniczego pasażerskiego i cargo oraz wszystkich aspektów działalności
przewoźnika lotniczego i innych podmiotów z branży lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących nabycia i finansowania samolotów oraz silników w formule leasingu
finansowego lub leasingu operacyjnego oraz transakcji typu sale & leaseback i innych typu
nowacje, sekurytyzacje itp.
Pracował dla jednej z wiodących ówcześnie warszawskich kancelarii prawnych, Urzędzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury, Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. oraz EuroLOT S.A.
Przez ponad 2 lata pełnił funkcję Dyrektora Biura Prawnego a następnie Dyrektora Biura Zarządu
i Obsługi Prawnej Polskich Linii Lotniczych S.A. W latach 2015 – 2017 był członkiem Pady
Nadzorczej WRO – LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o., obecnie pełni funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A.

Wykształcenie i dodatkowe informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskim (2001)

Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2006)

Języki: polski, angielski, niemiecki
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DOMINIK PIESIEWICZ
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK



+48 515 256 376



Dominik.piesiewicz@wplaw.pl

Dominik Piesiewicz specjalizuje się w obsłudze średnich i dużych podmiotów gospodarczych, w
tym spółek z udziałem Skarbu Państwa, z szczególnym uwzględnieniem zbiorowego i
indywidualnego prawa pracy.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, występował w charakterze
pełnomocnika procesowego w ponad 300 postępowaniach sądowych przed sądami
powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
Świadczył doradztwo w zakresie:
o
procesów restrukturyzacji zatrudnienia zwolnień grupowych, programów dobrowolnych
odejść, wypowiedzeń zmieniających dla ogółu zatrudnionych w związku ze zmianami
układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, przekształceń podmiotowych
w związku z przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę oraz optymalizacji
zatrudnienia przy wykorzystaniu form cywilnoprawnych).
o
relacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników, w szczególności w toku sporów
zbiorowych i negocjacji zakładowych źródeł prawa pracy
o
przygotowywania zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminów pracy, regulaminów
wynagradzania i premiowania, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów
funduszu świadczeń socjalnych, porozumień kończących spory zbiorowe),
o
rozwiązywania stosunków pracy, w tym także pracowników podlegających szczególnej
ochronie,
o
przekształcaniu stosunków pracy na cywilnoprawne formy zatrudnienia,
Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach prawnych,
Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwie Finansów, gdzie kierował
jednym z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej (odpowiedzialnego za zwalczanie
procederu prania pieniędzy i przeciwdziałanie finansowania terroryzmu).
Przez blisko 10 lat świadczył obsługę prawną na rzecz Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. gdzie
m.in. kierował Działem Obsługi Prawnej.
Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa
podatkowego, prawa administracyjnego oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wykształcenie i dodatkowe informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskim (2001)

Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2008)

Języki: polski, angielski
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LUIZA PISKOREK
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK
+48 607 054 462
luiza.piskorek@wplaw.pl

Luiza Piskorek specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów elektronicznych,
e-commerce, obsłudze kontraktów handlowych o znacznym wolumenie sprzedaży (zawieranych
przez producentów, dystrybutorów), w tym międzynarodowych, obsłudze podmiotów
prowadzących sprzedaż produktów i świadczenie usług, w tym multimedialnych, na odległość.
Świadczy doradztwo prawne między innymi w zakresie licencjonowania treści audio-wizualnych,
muzycznych, działalności marketingowej i PR, umów barterowych i sponsorskich, a także umów
dotyczących działalności mediów elektronicznych.
Doradza między innymi spółkom prowadzącym telewizyjną działalność nadawczą,
dostarczającym treści VOD, treści muzyczne, podmiotom prowadzącym działalność
wydawniczą, świadczącym usługi IT, producentom wyrobów higienicznych i medycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie związane z bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz
spółek, a także przy zmianach właścicielskich przedsiębiorców, transakcjach M&A i
reorganizacjach spółek i grup kapitałowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych kancelariach
prawnych, między innymi w Hunton & Williams, Salans oraz Wierzbowski Eversheds, a także
jako prawnik in-house w spółkach, w tym w spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach należących
do globalnych korporacji.

Wykształcenie i dodatkowe informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskim (2001) oraz Wydziału
Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2000)

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2010)

Ukończyła British Centre for English and European Union Law – Szkołę Prawa Angielskiego
i Europejskiego Uniwersytetu Warszawski i University of Cambridge

Ukończyła Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej

Języki: polski, angielski (ILEC - International Legal English Certificate), niemiecki.
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