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SZANOWNI PAŃSTWO,
Z przyjemnością przekazujemy Państwu ofertę szkoleń świadczonych przez

specjalistów kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jesteśmy dużą kancelarią wyspecjalizowaną w zakresie kompleksowej obsługi

prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Nasz zespół

chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim

i wymagających podejścia strategicznego.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem

i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, nie tylko z zakresu prawa, lecz

również z zakresu zarządzania i ekonomii. Naszym celem jest dostarczenie

naszym Klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne

bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces.

CZESŁAW SADKOWSKI

Radca Prawny

Partner zarządzający kancelarią



CO NAS WYRÓŻNIA?

biur – Warszawa, Katowice, Częstochowa, 

oraz biura partnerskie – Gdynia, Wrocław

wyspecjalizowanych działów prawnych

specjalistów i pasjonatów prawa: prawników, 

adwokatów, radców prawnych i doradców

podatkowych

lat doświadczenia na rynku usług prawnych

5

14

75

15



WYRÓŻNIA NAS RÓWNIEŻ

WSPÓŁPRACA Z EKSPERTAMI:

profesorami największych

uniwersytetów w Polsce

OBSŁUGUJEMY

LIDERÓW BRANŻ, 

wiodące przedsiębiorstwa

polskie i zagraniczne

Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej: 

SUMA GWARANCYJNA

25 000 000 ZŁ



OD LAT WŚRÓD NAJLEPSZYCH

KANCELARII PRAWNYCH

Wielokrotnie zostaliśmy wyróżnieni w corocznym rankingu kancelarii prawnych, rekomendowanych przez

klientów kancelarii oraz inne firmy prawnicze – THE LEGAL 500.  Otrzymaliśmy rekomendacje w

kategoriach: Tax, Employment i Dispute Resolutions. 

W corocznym rankingu kancelarii prawnych ogłaszanym przez dziennik Rzeczpospolita zajmujemy

niezmiennie miejsce wśród największych kancelarii w Polsce.

Jesteśmy członkiem Business Centre Club – istniejącego od 1991 r. prestiżowego Klubu przedsiębiorców i

największej w Polsce organizacji indywidualnych pracodawców.



NASZE SPECJALIZACJE

Prawo cywilne i postępowanie sądowe

Prawo handlowe

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Prawo rynku kapitałowego

Prawo pracy

Prawo własności intelektualnej

Prawo energetyczne

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo zamówień publicznych

Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne

i postępowanie egzekucyjne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo medyczne

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia, konferencje, organizujemy śniadania biznesowe

dedykowane przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, działów HR oraz członków organów zarządzających.

Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez naszych specjalistów jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta.

Organizujemy zarówno dopasowane do potrzeb szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

Oferujemy:


Szkolenia otwarte – przeznaczone dla uczestników z różnych firm, prowadzone na poziomie zarówno podstawowym,

jak i zaawansowanym, a także według tzw. klucza „branżowego” – co pozwala na dostosowanie tematyki i poziomu

szkolenia do wymogów i potrzeb jego uczestników.


Szkolenia zamknięte – dla uczestników z jednej firmy lub grupy firm, o tematyce oraz według programu uzgodnionego

każdorazowo z Klientem i w pełni odpowiadającego jego aktualnym potrzebom.

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w

dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas aktualną tematyką szkoleń.

INFORMACJE OGÓLNE



MARIUSZ KOWOLIK, Dyrektor Działu

Zapewniamy kompleksowe doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i 

przejęć (M&A) obejmujące doradztwo przedtransakcyjne, due diligence, 

obsługę transakcji i doradztwo potransakcyjne.

Oferujemy kompleksowe usługi prawnicze w obszarze prawa cywilnego, 

w szczególności w zakresie tworzenia i opiniowania umów 

w transakcjach handlowych oraz doradztwa związanego z obrotem 

nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi.

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w procesie negocjacji 

i konstruowania umów cywilnych. Kładziemy szczególny nacisk na 

precyzyjne definiowanie praw i obowiązków stron umowy oraz korzystamy z 

doświadczenia wypracowanego w ramach praktyki procesowej w celu 

minimalizacji ryzyk Klienta w ewentualnych przyszłych sporach. 

DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO 

I POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO



Wspólnie z partnerskimi kancelariami zagranicznymi doradzamy

w transakcjach międzynarodowych, zapewniając wsparcie specjalistów

Kancelarii z zakresu prawa common law (absolwentów Szkół Prawa

Amerykańskiego lub Brytyjskiego oraz studiów L.L.M.) oraz prawa

niemieckiego (absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego oraz studiów L.L.M. 

w Niemczech).

Zapewniamy kompleksową obsługę sporów prawnych.

Nasi prawnicy kładą szczególny nacisk na efektywne zabezpieczenie 

Państwa interesów w toczących się postępowaniach. Współpracujemy z 

agencjami detektywistycznymi w całej Polsce, dzięki czemu Klienci zyskują 

bezcenną przewagę w zakresie dowodzenia swoich racji w sporze.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw 

Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(dawniej: Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości), postępowaniach 

zagranicznych.

MARIUSZ KOWOLIK 

Dyrektor Działu, Radca Prawny, Partner

Specjalizacje: 

prawo cywilne, spory sądowe, 

procesy due diligence, doradztwo

związane z obrotem nieruchomości

i inwestycjami budowlanymi

m.kowolik@siw.pl

tel.: + 48 724 890 220

DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO 

I POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO



Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego oraz Dział Prawa 

Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego

• Lepiej zapobiegać niż leczyć – zabezpieczenie firmy przed niewypłacalnością kontrahenta.

• Sztuka porozumienia – mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych (zmiany po 1.1.2016).

• Umowy w obrocie gospodarczym – sposoby zabezpieczenia ryzyk prawnych.

• Reklamacje w obrocie B2B – obrót krajowy oraz międzynarodowy.

• Prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców – sprzedaż w Internecie.

• Odpowiedzialność członków organów spółek w świetle zmian prawa upadłościowego.

Proponowane tematy szkoleń:



MACIEJ PILAREK, Dyrektor Działu

Doradzamy w organizacji przedsięwzięć gospodarczych, mając na uwadze przede

wszystkim: bezpieczeństwo majątkowe, zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa, 

ochronę przed różnymi formami ryzyka, efektywność podatkową.

Przeprowadzamy procesy fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń, w trakcie których

każda, nawet najdrobniejsza kwestia, jest szczegółowo rozważana, 

dzięki czemu sam proces zmian przebiega zawsze niemal niezauważalnie

dla życia przedsiębiorstwa.

Planujemy i przeprowadzamy optymalizacje podatkowe na gruncie polskiego

systemu prawnego, jak również przy wykorzystaniu korzystnych uregulowań państw

obcych, pozwalające często zyskać jednocześnie na ochronie kluczowych składników

majątku przedsiębiorstwa.

ZESPÓŁ PRAWA PODATKOWEGO 

KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

PLANOWANIA PODATKOWEGO



W ramach prowadzonego doradztwa w organizacji nowych i reorganizacji

istniejących przedsięwzięć gospodarczych tworzymy i wdrażamy rozwiązania

pozwalające chronić to, co w danym przedsiębiorstwie najcenniejsze –

ochorna majątku kluczowego.

Prowadzimy doradztwo z zakresu odpowiedzialności osób

zarządzających spółkami, w tym członków zarządu, pełnomocników, 

prokurentów, a także w zakresie odpowiedzialności członków

rad nadzorczych, zarówno organizacyjnej, cywilnej, jak i karnej.

Doradzamy w zakresie zbudowania ładu korporacyjnego i ustalenia

odpowiedniej wewnętrznej struktury organizacyjnej, która zapewni

sprawne i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz pozwoli

na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji gospodarczych.

Przygotowujemy i wdrażamy szyte na miarę plany sukcesji majątkowej, 

których mechanizmy mogą pozytywnie wpływać na zgromadzoną masę

spadkową nawet przez kolejne dziesięciolecia.

MACIEJ PILAREK 

Dyrektor Działu, Partner, MBA, LL.M.

Specjalizacje: 

prawo handlowe, prawne aspekty zarządzania

przedsiębiorstwami, korporacyjne i podatkowe

planowanie transakcji oraz przedsięwzięć krajowych

i międzynarodowych, międzynarodowa optymalizacja

podatkowa

m.pilarek@siw.pl

tel.: + 48 665 878 171

ZESPÓŁ PRAWA PODATKOWEGO 

KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

PLANOWANIA PODATKOWEGO



Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego             

Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

• Trwała i bezpieczna firma. Budowanie tarczy ochronnej dla firm i ich majątku.

• Firmy rodzinne. Zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości i stabilności prawnej. Przygotowanie do sukcesji pokoleniowej

lub zaproszenia inwestora.

• Podatki. Wybór bezpiecznych reguł proponowanych przez fiskusa.

• Przekształcenia, fuzje, podziały. Ulepsz strukturę swojej firmy!

• Przekazanie firmy. Testament, fundusz inwestycyjny czy fundacja? Dyskusja o metodach planowania przyszłości firmy oraz sukcesji kontroli.

• Przekształcenia firm – o tym jak wybrać bezpieczną i najlepszą strukturę dla prowadzenia swojego biznesu.

• Spółka za granicą – kiedy zapłacisz od niej podatek

• Przeniesienie biznesu za granicę. Korzyści i wyzwania.

• Rachunek bankowy za granicą.

• Zmiana rezydencji podatkowej. Korzyści, wyzwania.

• Zmiany w podatku CIT 2018. Wprowadzenie źródeł dochodu i kosztu.

• Dokumentacja transakcyjna, transfer pricing, podmioty powiązane.

• Nowe ograniczenia w optymalizacji podatkowej. Znaki towarowe, środki trwałe, amortyzacja.

Proponowane tematy szkoleń:



KONRAD MŁYNKIEWICZ, Dyrektor Działu

Przeprowadzamy audyty obejmujące weryfikację należytej ochrony

danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz przygotowujemy

i wdrażamy wymagane prawem dokumenty opisujące procedury związane

z przetwarzania danych osobowych.

Prowadzimy postępowania o udostępnienie informacji publicznych

zarówno po stronie wnioskodawców jak również podmiotów

zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych.

Prowadzimy postępowania sądowe przed wojewódzkimi sądami

administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

DZIAŁ PRAWA 

ADMINISTRACYJNEGO



Sporządzamy wnioski w sprawach zezwoleń i koncesji jak również

zażalenia oraz odwołania od orzeczeń organów administracji publicznej.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych, 

w tym o charakterze deweloperskim, oferując doradztwo na etapie

przygotowania inwestycji, rozpoznania ewentualnych zagrożeń

formalno-prawnych oraz obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji, 

aż do jej formalnego zakończenia. 

Reprezentujemy strony w postępowaniach prowadzonych przez

organy samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Świadczymy obsługę prawną inwestycji wymagających

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zarówno na etapie

projektowania inwestycji jak również w toku kwestionowania wydanych

decyzji oraz reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi.

DZIAŁ PRAWA 

ADMINISTRACYJNEGO KONRAD MŁYNKIEWICZ

Dyrektor Działu, Radca Prawny

Specjalizacje: 

prawo administracyjne, 

prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, 

ochrona danych osobowych, renty planistyczne

i opłaty adiacenckie

k.mlynkiewicz@siw.pl

tel.: + 48 739 000 735



Dział Prawa Administracyjnego

• Praktyczne aspekty wprowadzonych w 2015r. Zmian w prawie budowlanym związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę,

a także rozszerzających uprawnienia do realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenia budowlane.

• Omówienie nałożonych na przedsiębiorstwo wymogów związanych z ochroną danych osobowych. Praktyczne wyjaśnienie zasad ochrony danych

osobowych oraz opracowania i wdrożenia procedur ich ochrony.

• Praktyczne aspekty rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez organy administracji publicznej,

a także przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne, bądź gospodarujące mieniem publicznym.

• Prawo budowlane ogólne- podstawowe aspekty prawa budowlanego w praktyce ich stosowania.

Proponowane tematy szkoleń:



ANETA DROSIK, Dyrektor Działu

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie przeprowadzania procesów

restrukturyzacyjnych i przekształceniowych, minimalizując ryzyka

podatkowe z nimi związane.

Zapewniamy swoim Klientom bezpieczne i efektywne planowanie podatkowe. 

Świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi podatkowej oraz udzielamy pomocy

przy zawieraniu umów, w tym z udziałem kontrahentów zagranicznych.

Wdrażamy efektywne podatkowo struktury zatrudniania pracowników.

Pomagamy klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych pracowników

i pracodawców oraz wspieramy w konstruowaniu

efektywnych podatkowo struktur wynagradzania pracowników oraz

członków kadry zarządzającej.

DZIAŁ PRAWA PODATKOWEGO



Wspieramy na wszystkich etapach kontroli podatkowej i skarbowej

w trakcie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjncyh.

Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi.

Przeprowadzamy audyty podatkowe z uwzględnieniem specyfiki danego

rodzaju działalności, skupiając się na identyfikacji ryzyka podatkowego.

Dostarczamy inwestorom rzetelnej i wiarygodnej informacji zapewniającej

efektywność i bezpieczeństwo procesu akwizycji.

Pomagamy w bezpiecznym i efektywnym planowaniu podatkowym.

DZIAŁ PRAWA PODATKOWEGO ANETA DROSIK 

Dyrektor Działu, Radca Prawny, 

Doradca Podatkowy

Specjalizacje: 

prawo podatkowe, prawo

administracyjne, projekty

optymalizacyjne, restrukturyzacyjne, przekształcenia, 

ceny transferowe

a.drosik@siw.pl

tel.: + 48 724 890 146



Dział Prawa Podatkowego

• Świadczenia pracownicze w zakresie aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z przyznawaniem pracownikom nieodpłatnych i częściowo

odpłatnych świadczeń (pozapłacowe formy gratyfikacji pracowników).

• Krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz delegowanie pracowników- w zakresie możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych

i składek ZUS.

• Podatek od towarów i usług (VAT) - skutki czynności marketingowych w VAT– nieodpłatne przekazania, świadczenia, działalność wspierająca sprzedaż.

• Optymalizacja podatkowa wyższej kadry zarządzającej – aspekty PIT i ZUS związane z różnymi strukturami wynagrodzeń i możliwość obniżenia

zobowiązań podatkowych menedżerów oraz ich pracodawców.

• Optymalizacja obciążeń podatkowych

• Odpowiedzialność publicznoprawna oraz karnoskarbowa członków zarządu.

Proponowane tematy szkoleń:



BEATA WOCH, Dyrektor Działu

Udzielamy wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych

i karnych gospodarczych już od etapu postępowania przygotowawczego, 

przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, 

Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań

jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego

wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach

o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Doradzamy w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem

działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za

realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym.

Podejmujemy się obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko m.in.: obowiązkom

podatkowym, obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu

z zagranicą towarami i usługami, obrotowi dewizowemu.

DZIAŁ PRAWA KARNEGO



Podejmujemy się obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach

o przestępstwa gospodarcze, w tym m.in oszustwa kapitałowe

i przekupstwa menadżerskie, utrudnianie dochodzenia roszczeń

wierzycieli, prania brudnych pieniędzy, przeciwko obrotowi

pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko mieniu

i wiarygodności dokumentów.

Podejmujemy się obrony oskarżonych i obwinionych

m.in. przed zarzutami związanymi m.in. z obrotem maklerskimi

papierami wartościowymi oraz wprowadzaniem instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, ujawnianiem

i wykorzystywaniem informacji poufnej, rozpowszechnianiem za

pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu (lub w inny

sposób) fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, 

które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd w zakresie

instrumentów finansowych przez dziennikarza lub inną osobę.

DZIAŁ PRAWA KARNEGO

BEATA WOCH

Dyrektor Działu, Partner, Adwokat

Specjalizacje: 

prawo karne gospodarcze, 

prawo karne skarbowe i podatkowe, 

prawo karne rynku finansowego

b.woch@siw.pl

tel.: + 48 606 131 213



Dział Prawa Karnego

• Przestępczość zorganizowana i gospodarcza.

• Skuteczne sposoby dochodzenia i egzekwowania roszczeń finansowych w toku postępowania karnego.

• Nowe instrumenty egzekwowania naprawienia szkody w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

• Nowelizacja kodeksu postępowania karnego - najważniejsze zmiany. Pozytywne i negatywne aspekty zmian dla uczestników postępowania.

• Odpowiedzialność karnoprawna członków organów spółek w aspekcie organizacyjno-prawnym oraz finansowym.

• Jak zachować bezpieczeństwo w korespondencji mailowej w zakresie obiegu informacji i komunikowania się w firmie?

Proponowane tematy szkoleń:



RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Dyrektor Działu

W sposób kompleksowy pomagamy w zakresie uzyskiwania stosownych licencji

oraz przygotowania struktur i procedur wewnętrznych instytucji finansowych, w tym

również w obcych jurysdykcjach.

Świadczymy usługi wsparcia compliance instytucji finansowych, w tym

Inspektorów Nadzoru i systemu zarządzania ryzykiem.

Tworzymy struktury indywidualne wykorzystywane dla zarządzania i optymalizacji

działalności grup kapitałowych, indywidualnych projektów inwestycyjnych, optymalizacji

zysków z inwestycji, stosowania poręczeń, obsługi wierzytelności

czy jako substytut emisji obligacji lub subskrypcji akcji.

Tworzymy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, wspomagamy

dobór współpracowników i prowadzimy negocjacje z towarzystwami funduszy, a także

wsparcie po utworzeniu funduszu.

DZIAŁ PRAWA 

RYNKU KAPITAŁOWEGO



Zapewniamy bieżące wsparcie funkcjonowania instytucji polskich

oraz zagranicznych, w tym dokonywanie notyfikacji działalności

tych instytucji w Polsce. 

Reprezentujemy Klienta przed organami administracyjnymi oraz

regulacyjnymi, a także przed innymi podmiotami rynku kapitałowego.

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne uczestników rynku kapitałowego, 

w szczególności spółek kapitałowych oraz klientów instytucji finansowych

i funduszy inwestycyjnych.

Doradzamy i obsługujemy pod kątem prawnym emisje publiczne

i niepubliczne akcji i obligacji wraz z plasowaniem tych instrumentów na

rynku regulowanym, alternatywnym systemie obrotu lub rynku głównym oraz

doradztwo prawne w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.

Doradzamy w doborze struktur inwestycyjnych dla Klientów, biorąc

pod uwagę jego indywidualne priorytety, jednocześnie zapewniając

bezpieczeństwo procesu i dobór zaufanych partnerów.

DZIAŁ PRAWA 

RYNKU KAPITAŁOWEGO
RAFAŁ WOJCIECHOWSKI

Dyrektor Działu, Adwokat

Specjalizacje: 

compliance, budowa struktur inwestycyjnych, 

obsługa korporacyjna

i biznesowa instytucji finansowych

oraz spółek publicznych

r.wojciechowski@siw.pl

tel.: + 48 797 131 336



Dział Prawa Rynku Kapitałowego

• Zarządzanie ryzykiem w bankach – Rekomendacja P oraz praktyka w obliczu zmian regulacyjnych.

• MIFID II – prawidłowe wdrożenie i interpretacja.

• Prawne aspekty pakietu regulacyjnego MIFID II.

• Prawne aspekty pakietu regulacyjnego PSD II.

• Konflikty interesów w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

• Blockchain i kryptowaluty – proces oferowania oraz zgodność z ustawodawstwem różnych państw.

• Outsourcing regulowany dla firm inwestycyjnych.

• Marketing i reklama firm inwestycyjnych – podejście praktyczne.

• Instytucja finansowa przed sądem – techniki prowadzenia sporów.

Proponowane tematy szkoleń:



MARTA OWCZARCZYK, Dyrektor Działu

Zapewniamy stały monitoring spływu należności na rzecz wierzycieli.

Oferujemy konsultacje prawne w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed

wszczęciem postępowania sądowego jak również w jego toku.

Zapewniamy dochodzenie na rzecz wierzycieli należności zarówno na etapie

przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Zapewniamy doradztwo oraz dochodzenie na rzecz wierzycieli wierzytelności

od wspólników spółek osobowych odpowiadających za zobowiązania spółek bez

ograniczenia, małżonków dłużników, w tym inicjowanie i prowadzenie postępowań

sądowych przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w

przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce.

DZIAŁ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, 

RESTRUKTURYZACYJNEGO I 

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO



Doradzamy w zakresie zabezpieczenia majątku dłużników

przed bezprawnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

Chronimy prawa wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania

upadłościowego i restrukturyzacyjnego, poprzez skierowanie odpowiedniego

wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności oraz

reprezentowanie praw wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania

upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w tym również względem

podmiotów zagranicznych.

Doradzamy w zakresie prawa upadłościowego i postępowania egzekucyjnego

należności od zagranicznych podmiotów.

Doradzamy w zakresie kompleksowych rozwiązań dla firm w kryzysie.

Oferujemy konsultacje prawne oraz reprezentację wierzycieli

i dłużników w prowadzonych postępowaniach karnych w związku

z bezprawnym naruszeniem ich praw.

DZIAŁ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, 

RESTRUKTURYZACYJNEGO I 

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO MARTA OWCZARCZYK

Dyrektor Działu, Radca Prawny

Specjalizacje: 

prawo zamówień publicznych, 

prawo upadłościowe, 

prawo restrukturyzacyjne

m.owczarczyk@siw.pl

tel.: + 48 724 890 145



MARTA OWCZARCZYK, Dyrektor Działu

Oferujemy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. 

Zapewniamy pełne wsparcie prawne dla Wykonawców podczas składania

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie

przygotowywania korespondencji kierowanej do Zamawiających, weryfikacji

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia

oferty, a także przygotowania odwołań i reprezentacji Wykonawcy przed Krajową

Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych. 

W przypadku trybów negocjacyjnych wspieramy i dbamy o interes Klienta

podczas negocjacji. 

DZIAŁ PRAWA 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Zamawiającym oferujemy obsługę formalno – prawną od

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez

przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed

Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.

Prowadzimy szkolenia dla klientów z zakresu prawa zamówień

publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji

najczęstszych błędów popełnianych przez Zamawiających

i Wykonawców oraz prezentacji propozycji wdrożenia programów

naprawczych mających na celu ich eliminację. Informujemy

o najnowszych zmianach w prawie zamówień publicznych

oraz planowanych nowelizacjach.

DZIAŁ PRAWA 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MARTA OWCZARCZYK

Dyrektor Działu, Radca Prawny

Specjalizacje: 

prawo zamówień publicznych, 

prawo upadłościowe, 

prawo restrukturyzacyjne

m.owczarczyk@siw.pl

tel.: + 48 724 890 145



Dział Prawa Zamówień Publicznych                                         

Dział Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego

• Zasady swobody umów i jej ograniczenia w prawie zamówień publicznych.

• Konsorcjum - spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, razem czy osobno ?

• Warunki stawiane wykonawcom i kryteria oceny ofert – dobre praktyki w świetle przykładowych postępowań na tle orzecznictwa KIO.

• Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki zmian.

• Nowe prawo restrukturyzacyjne – reforma prawa upadłościowego.

• Prawo zamówień publicznych – jak to działa.

• Jak wygrać przetarg – przygotowanie najkorzystniejszej oferty.

• Warunki udziału w postępowaniu – jak sprecyzować aby nie naruszać konkurencji i nie ograniczać dostępu do zamówienia.

Proponowane tematy szkoleń:



AGNIESZKA ZWIERZYŃSKA, Adwokat

Badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, 

wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych.

Prowadzimy wszelkie postępowania rejestrowe lub sporne, zarówno przed

urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą.

Prowadzimy procesy sądowe i sądowoadministracyjne dotyczące praw

własności intelektualnej.

Prowadzimy postępowania przed Urzędem Harmonizacji Rynku

Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz przed Międzynarodową Organizacją

Własności Intelektualnej (WIPO).

Chronimy prawa wyłączne przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii

Europejskiej, a także w toku postępowań karnych.

DZIAŁ PRAWA 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



Prowadzimy negocjacje oraz mediacje w sporach

z zakresu własności intelektualnej.

Prowadzimy postępowania celne dotyczące prawa własności

intelektualnej.

Kompleksowo doradzamy w zakresie zarządzania portfelem praw

własności przemysłowej przedsiębiorstwa.

Sporządzamy lub opiniujemy ekspertyzy, opinie, umowy, regulaminy i inne

dokumenty stworzone na potrzeby korzystania z praw własności

intelektualnej.

Przeprowadzamy specjalistyczne audyty wewnętrze dotyczące prawa

własności intelektualnej.

Prowadzimy wycenę dóbr niematerialnych i prawnych

przedsiębiorstwa.

DZIAŁ PRAWA 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
AGNIESZKA ZWIERZYŃSKA 

Adwokat

Specjalizacje: 

prawo własności intelektualnej

i nowych technologii

a.zwierzynska@siw.pl

tel.: + 48 512 294 195



Dział Prawa Własności Intelektualnej

Proponowane tematy szkoleń:

• Problematyka praw autorskich w umowach.

• Efektywna strategia zarządzania własnością intelektualną jako kluczowy element strategii biznesowej nowoczesnego przedsiębiorstwa.

• Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Korzyści, ryzyka, koszty.

• Transfer technologii i komercjalizacja własności intelektualnej.

• Ochrona dóbr osobistych (producentów i współtwórców) w czasie produkcji, dystrybucji i eksploatacji filmu, praktyka, orzecznictwo.

• Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku (aktorów, osób anonimowych, dzieci).

• Ochrona i egzekucja praw do artystycznych wykonańaktorów i innych artystów wykonawców.

• Prawo do opracowania obrazu filmowego –klauzule zabezpieczające interesy producentów.

• Umowy licencyjne w branży kreatywnej –na co należy uzyskać zgodę twórców; analiza konkretnych klauzul umownych.



MARZENA ŁABĘDŹ, Dyrektor Działu

Pomagamy naszym Klientom organizować pracę w sposób najbardziej

efektywny, ale jednocześnie zgodny z przepisami. Dbamy aby organizacja pracy

uwzględniała zarówno potrzeby Pracodawcy, jak również prawa pracownika (m.in. 

okresy odpoczynku, dni wolne, przerwy w pracy).  

Wspomagamy Klientów w procesach decyzyjnych związanych

z zatrudnieniem. Opracowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy

cywilnoprawne, umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność

gospodarczą, jak również wszelkie inne rodzaje umów które mogą być podstawą

zatrudnienia. Wspieramy przy podejmowaniu trudnych decyzji związanych z

redukcją zatrudnienia.

Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo chroniąc nie tylko ich mienie, ale 

także wiedzę i doświadczenie niezbędne do zdobycia pozycji lidera. 

Dbamy o to, aby takie informacje pozostały w poufności nie tylko w trakcie trwania

stosunku pracy (lub innej formy zatrudnienia), ale także po jej ustaniu.

DZIAŁ PRAWA PRACY



Pomagamy tworzyć, budować oraz wdrażać systemy motywacyjne.

Zapewniamy jednocześnie ich zgodność z przepisami, w szczególności

w zakresie równouprawnienia pracowników.

Prowadzimy z sukcesami negocjacje pomiędzy Pracodawcą, 

a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi u Pracodawcy

oraz z Przedstawicielami Rad Pracowników, a także innymi

przedstawicielstwami pracowników.

Wypracowujemy zasady zgodnego współdziałania pracodawców

z przedstawicielstwami pracowników. Pomagamy Pracodawcy

zrealizować obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy.

W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego dotyczącego np. warunków

pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych

pracowników pomagamy naszym klientom w ich rozwiązaniu za pomocą

metod pokojowych, zgodnych z obowiązującym prawem. 

Dokonujemy weryfikacji (audytu) aktów wewnątrzzakładowych

obowiązujących w zakresie zbiorowego prawa pracy w celu sprawdzenia czy

są one zgodne z prawem.

DZIAŁ PRAWA PRACY

MARZENA ŁABĘDŹ 

Dyrektor Działu, Partner, 

Radca Prawny

Specjalizacje: 

zbiorowe oraz indywidualne

prawo pracy

m.labedz@siw.pl

tel.: + 48 722 207 853



Dział Prawa Pracy

• Zmiany w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 2016 r.

• Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne i zmiany w zakresie wynagrodzenia zleceniobiorców.

• Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2016 r.

• Wydłużony termin na odwołanie pracownika od wypowiedzenia i nowe zasady wydawania świadectwa pracy

• Zmiany dot. obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagradzania

• Zmiany dot. obowiązku tworzenia Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych

• Zmiany dot. zasad współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone

• E-zwolnienia i związane z tym zasady powiadomienia pracodawcy o usprawiedliwionej nieobecności w pracy, platforma PUE- ZUS w kontekście uprawnień

pracodawcy

• Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• Dyrektywa UE CRD IV i tzw. nowa ustawa kominowa- nowe zasady wynagradzania pracowników zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi oraz

instytucjami finansowymi.

• Zarządzanie załogą pracowniczą – szkolenie adresowane do kadry kierowniczej.

• Wykonywanie pracy w ramach telepracy

• Elastyczne formy zatrudnienia.

• Praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

Proponowane tematy szkoleń:



Dział Prawa Pracy

• Kontrola pracowników przez pracodawcę / monitoring pracy.

• Pojęcie dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy oraz ochrona dóbr osobistych pracowników

• Praktyczna współpraca z działającymi w firmie organizacjami związkowymi

• Rady pracowników – zasady działania i współpracy z pracodawcą.

• Ochrona danych osobowych w prawie pracy.

• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy pracodawcy w stosunkach pracy.

• Umowy o zakazie konkurencji w prawie pracy; przejęcie lub próba przejęcia pracownika od konkurencji jako czyny nieuczciwej konkurencji w stosunkach

zatrudnienia.

• Własność intelektualna w stosunkach zatrudnienia.

• Delegowanie pracowników za granicę (w tym różnice między delegowaniem a zagraniczną podróżą służbową), praca w kilku krajach.

Proponowane tematy szkoleń:



Świadczymy usługi doradztwa dla firm zajmujących się wytwarzaniem, 

dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną, gazem i ciepłem. 

Doradzamy w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych, instrukcji

ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, 

hurtowego obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i paliwami płynnymi.

Obsługujemy działalność poszukiwawczą i wydobywczą kopalin.

Doradzamy oraz prowadzimy kompleksowy proces inwestycyjny

w zakresie projektów obejmujących odnawialne źródła energii

(m.in. elektrowni wiatrowych oraz biogazowi).

Przeprowadzamy badania prawne projektów energetycznych, 

w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa

energetycznego i ustaw towarzyszących.

DZIAŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO

KONRAD MŁYNKIEWICZ, Dyrektor Działu



Zapewniamy wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu

oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji

energii, umów o przyłączenie do sieci, a także handlu uprawnieniami

do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia.

Proponujemy doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych.

Obsługujemy transakcje M&A w sektorze energetycznym.

Uzyskujemy koncesje na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz

magazynowanie paliw oraz energii.

Projektujemy systemy dystrybucyjne dla przedsiębiorstw energetycznych, 

zapewniające ich zgodność z prawem konkurencji.

DZIAŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO

KONRAD MŁYNKIEWICZ

Dyrektor Działu, Radca prawny

Specjalizacje: 

prawo administracyjne, 

prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, 

ochrona danych osobowych, renty planistyczne

i opłaty adiacenckie, prawo energetyczne

k.mlynkiewicz@siw.pl

tel.: + 48 739 000 735



Michał Wysłocki, Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce

Zapewniamy kompleksową obsługę procedur legalizacyjnych

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów, będących pracodawcami, jak i samych cudzoziemców,

we wszelkiego rodzaju postępowaniach, przede wszystkim dotyczących rejestracji oświadczeń o

zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wydawania zezwoleń na pracę, wydawania zezwoleń na

pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich

kwalifikacji, pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu wiz, w szczególności zezwalających na podjęcie w

Polsce pracy oraz doradzamy im w prawnych i praktycznych kwestiach pobytu w Polsce.

Doradzamy w zakresie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnieniem cudzoziemców

Wspieramy pracodawców w prawidłowym wykonaniu wszelkich obowiązków, ciążących na nich w

związku z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom, zarówno prewencyjnie, jak i w przypadku

kontroli PIP.

Doradzamy w sprawach związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem pracy cudzoziemców

wykonujących pracę na terytorium RP, zarówno w przypadku zatrudnienia w Polsce, jak i zagranicą.

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY 

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE



Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

• Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

• Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców z UE i spoza UE.

Proponowane tematy szkoleń:



SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

www.siw.pl

kancelaria@siw.pl 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ
JUDYTA BURY

Tel.: +48 531 109 106

E-mail: j.bury@siw.pl 


