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reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym
Sądem Administracyjnym;
reprezentowanie Klientów w negocjacjach poprzedzających postępowania
sądowe;
reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi,
Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
reprezentowanie Klientów w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w
sprawach sądowych o uznanie wzorca umownego za niedozwolony;
reprezentowanie Klientów w postępowaniach zabezpieczających i
egzekucyjnych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed
sądami polubownymi.

Zakres doradztwa



uzyskanie przed Sądem Najwyższym wyroku uchylającego wyrok Sądu
Apelacyjnego w zakresie określenia obowiazku podlegania ubezpieczeniu
społecznemu w innym państwie członkowskim UE;
uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego
uchylajacego wyrok Sądu I Instancji oraz organów II i I instancji w sprawie tzw.
pustych faktur w obszarze usług budowlanych;
reprezentowanie międzynarodowej sieci handlowej w związku z zarzutami
popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (ustalenie tzw. „opłat półkowych”);
uzyskanie wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego
uchylajacego wyrok Sądu I Instancji oraz organu II instancji w sprawie
karuzelowej o wartości przedmiotu sporu 120 MPLN;
prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz uzyskanie zabezpieczenia
nowacyjnego przeciwko producentowi żywności; 

Wybrane doświadczenie (1/2)



reprezentowanie Klienta z branży recyklingu w postępowaniach sądowych
przeciwko niemieckim syndykom reprezentujących zagranicznych wierzycieli
(postępowania zakończone odrzuceniem pozwów wierzycieli i wniosków o
zawezwanie do próby ugodowej na łączną kwotę 1.9 MEUR; 
reprezentowanie Klienta Kancelarii w postępowaniu sądowym przeciwko
instytucji finansowej o ustalenie treści ksiąg wieczystych (postępowanie
zakończone ustaleniem treści księgi poprzez wykreślenie hipoteki przymusowej
wpisanej na rzecz wierzyciela na podstawie skargi pauliańskiej), wartośc sporu
ok. 1 MPLN.

Wybrane doświadczenie (2/2)
 

Nasze atuty: 
- potwierdzone wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym
zdobywane w renomowanych polskich i międzynarodowych
kancelariach prawnych (Roedl&Partner, Noerr, Drzewiecki Tomaszek
& Wspólnicy, Deloitte Legal); 
- współpraca z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz byłymi
urzędnikami administracji publicznej oraz korzystanie z ich
eksperckiego doświadczenia.



DLACZEGO MY?

WIEDZA
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych. Wśród Prawników
współpracujących z Kancelarią znajdują się wybitni przedstawiciele
świata nauki.

KREATYWNOŚĆ
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.

DOŚWIADCZENIE
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.

STRATEGIA
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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