
 

 

STANEK Legal  Kancelar ia  Prawnicza s .c .
u l .  Wąwozowa 11 lok.  5
02-796 Warszawa (2021)

 

Doradztwo
legislacyjne



Zakres doradztwa
 

przygotowanie projektów aktów prawnych oraz całościowych map legislacyjnych;
opiniowanie projektów aktów prawnych na danym etapie ścieżki legislacyjnej;
opiniowanie umów oraz aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem konstytucyjnym, administracyjnym, prawem UE
oraz prawem międzynarodowym;
doradztwo i tworzenie struktur oraz zasad prawnych (aktów wewnętrznych, statutów, regulaminów) funkcjonowania
samorządów oraz organizacji pozarządowych;
reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
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Wybrane doświadczenie Prawników Kancelarii 

sporządzenie całościowej mapy legislacyjnej obejmującej zapisy ustawowe, rozporządzeń oraz innych aktów nie stanowiących źródeł
powszechnie obowiązującego prawa na zlecenie międzynarodowej organizacji branżowej, dotyczących zmian w prawie pozwalających
na upowszechnienie stosowania elementów o charakterze przeciwbakteryjnym w miejscach użyteczności publicznej;
konsultacje oraz sporządzenie projektów zapisów ustawowych mających na celu ochronę międzynarodowego przewoźnika
świadczącego przewozy pasażerskie, przed ryzkiem ograniczenia działalności operacyjnej, wynikającym z projektowanych aktów
prawnych;
przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwosci kandydowania oraz objęcia urzędu przez Prezydent Miasta Łodzi;
przygotowanie opinii na zlecenie Business Centre Club dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach
hipotecznych oraz niektórych innych ustaw;
przygotowanie oraz wniesienie na zlecenie gminy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją
Rzeczpospolitej Polski ustawy upaństwawiającej lasy miejskie;
opiniowanie oraz reprezentowanie Business Centre Club na połączonym senackim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie projektowanej zmiany ustawy prawo bankowe stanowiącej wykonanie obowiązku
dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r. (P 7/09).
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Wiedza Kreatywność Doświadczenie Strategia
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę

teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych

kancelariach prawnych. Wśród
Prawników współpracujących z
Kancelarią znajdują się wybitni
przedstawiciele świata nauki.

 

Nasze motto "Widzimy Rozwiązania"
jest dla nas kierunkowskazem w

doradztwie świadczonym dla
naszych Klientów. Uważamy, że

jedyną wartością dodaną w
doradztwie dla naszych Klientów jest

pomoc w realizacji przedsięwzięć
biznesowych oraz rozwiązywanie ich

codziennych problemów.
 

Nasi Prawnicy brali udział w dużej
ilości projektów oraz transakcji M&A,
świadcząc doradztwo na rzecz firm

produkcyjnych, koncernów
prasowych, banków,

międzynarodowych instytucji
finansowych oraz

międzynarodowych klientów
korporacyjnych.

 

Zawsze staramy się udzielać
odpowiedzi na pytania zadane przez

Klienta w sposób maksymalnie
komplesowy, z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb, prezentując

najbardziej optymalne możliwości
prawne oraz związane z nimi ryzyka.
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