


Jakość oraz satysfakcja naszych Klientów są dla nas najważniejsze. 
Z tego względu w 2019 roku postanowiliśmy zaoferować nową jakość kompleksowej 
obsługi prawnej, bazując na naszych doświadczeniach zdobytych w instytucjach 
publicznych oraz  najlepszych warszawskich kancelariach prawnych. Wyniesiona 
wiedza oraz elastyczne podejście do oczekiwań i możliwości Klientów pozwalają 
nam indywidualnie dopasować ofertę dla każdego.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM
W naszej Kancelarii łączymy pasję  
do prawa ze zrozumieniem 
specyfiki biznesowej. Większość 
z naszych pracowników 
i współpracowników posiada wyksz-
tałcenie w kilku kierunkach oraz 
doświadczenie w działalności  
w organizacjach pozarządowych. 
Dzięki temu potrafimy 
doskonale zrozumieć potrzeby 
naszych Klientów.

Oferujemy obsługę w trzech 
językach: polskim, angielskim 
i niemieckim.

Obszar naszego działania to 
województwo lubuskie oraz 
Warszawa. Pozostajemy jednak  
otwarci na współpracę 
z Klientami w każdym miejscu 
 w Polsce i zagranicą.

Naszym Klientom oferujemy 
zarówno obsługę bezpośrednią, jak
 i za pośrednictwem Internetu – 
w zależności od potrzeb
 i oczekiwań.

Nasi Klienci mogą wybrać zarówno 
obsługę na zasadzie stałej 
współpracy, jak i doraźnych zleceń.



Wiemy jak ważne jest wsparcie 
prawne na wszystkich etapach 
życia prywatnego i zawodowego. 
Założenie firmy, kontakty 
z administracją publiczną 
czy szkoda z ubezpieczenia - 
to tylko przykłady sytuacji, gdzie 
wsparcie kompetentnego prawnika 
może pomóc w szybkim 
i skutecznym osiągnięciu 
zamierzonych celów. Z tego powo-
du zdecydowaliśmy zaoferować 
Państwu usługi na najwyższym 
poziomie, przy jednoczesnej 
elastyczności w zakresie rozliczeń. 
Poniżej przedstawiamy nasze 
wiodące specjalizacje. 
W przypadku zapotrzebowania na 
dodatkowe usługi - prosimy  
o kontakt. Przygotujemy dla Państ-
wa indywidualną ofertę, dopaso-
waną do Państwa potrzeb.

WSZYSTKIE USŁUGI
• Ochrona danych osobowych (RODO)

• Prawo europejskie

• Prawo dla trzeciego sektora

• Prawo ubezpieczeniowe

• Prawo cywilne i rodzinne

• Prawo administracyjne

• Szkolenia

• Kompleksowa obsługa firm
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PRAWNICY
Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży 
ubezpieczeniowej, które zdobywał m.in. w Departamencie 
Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
przygotowuje rozprawę z zakresu nadzoru nad rynkiem 
finansowym. Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, co pozwala mu 
harmonijnie rozumieć oraz łączyć wymogi prawa 
i potrzeby biznesowe Klientów.

Specjalizuje się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, 
europejskiego prawa administracyjnego, prawie 
ubezpieczeniowym, ochronie danych osobowych, prawie 
handlowym  oraz compliance. Szerokie doświadczenie 
zawodowe zdobywał w najlepszych Warszawskich 
kancelariach prawnych, wyróżnionych 
m.in. w rankingach: The Legal 500, Chambers and 
Partners i Rankingu Kancelarii Prawnej Rzeczpospolitej.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. 
pełnienie funkcji kluczowej Chief Compliance Officer 
(CCO) w towarzystwie ubezpieczeń, wdrożenie RODO 
w instytucjach publicznych i biznesie,

TOMASZ  KLEMT
RADCA PRAWNY



Specjalistka do spraw związanych z grafiką i budowania 
wizerunku firmy. Młoda i dynamiczna osoba, zawsze na 
bieżąco z najnowszymi trendami z dziedziny identyfikacji 
wizualnej.

Absolwentka Liceum Plastycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim na profilu projektowanie graficzne, które 
ukończyła otrzymując Grand Prix za całokształt 
twórczości. Zdobywczyni wielu nagród na konkursach  
i przeglądach z dziedziny grafiki.Kontynuuje edukację na 
Akademii Sztuki w Szczecinie.

Posiada doświadczenie w marketingu, w szczególności 
w dziedzinie wizualnej – projektowaniu identyfikacji dla 
firm oraz wydarzeń w tym: logo, wizytówek, plakatów oraz 
innych materiałów reklamowych przeznaczonych zarówno 
do druku jak i internetu.

W Kancelarii odpowiada za budowę marki oraz kontakt 
z mediami oraz partnerami biznesowymi.

KAMILA  ZYGMUNT
PR/MARKETING

DZIAŁ TECHNICZNY



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W zakresie ochrony danych osobowych oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę dla każdego sektora: audyt ochrony danych osobowych, 
przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznej dokumentacji (w tym polityka bezpieczeństwa, polityka ochrony danych osobowych, klauzule 
informacyjne, instrukcja zarządzania systemem informatycznym), audyt powdrożeniowy, wparcie dla działań marketingowych i reklamowych 
(prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), przygotowywanie i negocjowanie umów powierzenia, szkolenia 
i wparcie podczas kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kompleksowy audyt zasad przetwarzania danych osobowych 
w firmie, w tym:
• Praktyczna identyfikacja naruszeń przepisów (aktualnych 
• oraz RODO)
• Formalna analiza wewnętrznych dokumentów administratora
• Weryfikacja legalności przetwarzania (w tym co do zakresu
      i celu)

Uwaga: audyt można poszerzyć o badanie również zasad ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa / informacji poufnych w firmie (własnych i powierzonych)

Opracowanie strategii międzynarodowego transferu danych, w tym:
• Identyfikacja przepływów danych
Opracowanie i wdrożenie narzędzi transferu danych (np. wiążących 
reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania, zasad transferu 
• UE – USA)

Wypracowanie dedykowanego modelu przetwarzania danych 
w firmie, dostosowanego do potrzeb administratora, w tym:
• Współpraca z zespołem IT w celu stworzenia skutecznych, 
• praktycznych mechanizmów
• Stworzenie/ aktualizacja istniejącej dokumentacji 
      dot. przetwarzania danych osobowych
• Zdefiniowanie obszarów wymagających prac po stronie firmy 
      w celu przygotowania się na nowe obowiązki prawne (RODO)

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych, w tym:
• Bieżący dostęp do doradcy
• Udział w projektach, które wymagają konsultacji
• Monitorowanie przestrzegania przepisów
• Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
• Kompleksowe przejęcie zadań związanych z ochroną danych 

osobowych



PRAWO EUROPEJSKIE
Prawo UE to ponad 90 tysięcy stron aktów prawnych oraz 
stale rozwijające się orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, które oddziałuje na każdy obszar 
działalności w Polsce. Podmioty z Polski mają prawo do 
skarżenia decyzji i wyroków na poziomie europejskim.  
Prawo unijne rządzi się specyficznymi zasadami, które do-
skonale znamy. Zajmujemy się tą tematyką od ponad 11 lat, 
współpracując z najlepszymi specjalistami prawa Unii Eu-
ropejskiej z Polski i zagranicy. Mecenas Tomasz Klemt jest 
członkiem Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w 
zakresie prawa Unii Europejskiej w zakresie specyficznego 
prawa unijnego (traktaty, rozporządzenia, dyrektywy), jak  
i polskiego prawa wdrażającego, rozwiązania unijne.



PRAWO DLA TRZECIEGO SEKTORA
Doceniamy dobrowolne działanie na rzecz dobra wspólnego organizacji pozarządowych. Członkowie naszego zespołu 
posiadają doświadczenie w działalności w fundacjach i stowarzyszeniach, zakładając i pełniąc w nich różnorodne 
funkcje. Pozwala nam to rozumieć specyfikę tego sektora. Dlatego też oferujemy wszystkim organizacjom 
pozarządowym kompleksową obsługę (w tym w zakresie statusu OPP oraz pozyskiwania finansowania, realizacji 
grantów krajowych i europejskich) na preferencyjnych warunkach.



PRAWO UBEZPIECZENIOWE
Ubezpieczenia to dziedzina prawa wymagająca łączenia wiedzy prawniczej i finansowej. Mecenas Tomasz Klemt to radca prawny, 
z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych 
Komisji Nadzoru Finansowego, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, oraz najlepszych warszawskich kancelariach ubezpieczeniowych.

W zakładzie ubezpieczeń pełnił funkcję kluczową (wymagającą zgłoszenia do KNF) w zakresie zgodności z prawem (Chief Compliance 
Officer - CCO), pełnił również funkcję koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W swojej pracy 
zawodowej doradzał największym ubezpieczycielom majątkowym i życiowym (m.in. w zakresie OFE, PPK, modeli dystrybucyjnych) 
oraz dystrybutorom ubezpieczeń (m.in. w zakresie wdrożenia RODO, IDD i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala świadczyć obsługę prawną w zakresie m.in.:

• kształtowania i opiniowania produktów ubezpieczeniowych i modeli biznesowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji
      i pośredników ubezpieczeniowych;
• opracowania i opiniowania umów i regulaminów produktów ubezpieczeniowych, w tym kierowanych do konsumentów;
• kształtowania lub weryfikacji koncepcji regulacyjnych dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności rozwiązań w zakresie oferowania 
      produktów ubezpieczeniowych online (przez strony internetowe, aplikacje mobilne etc.);
• opracowywania i negocjacji umów pomiędzy zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji a:
      - podwykonawcami (outsourcing),
      - pośrednikami ubezpieczeniowymi (w tym bankami w modelu bancassurance),
      - innymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji,
• opracowywania i negocjacji umów dla osób wykonujących czynności agencyjne;
• negocjacji lub audytu umów ubezpieczenia, w szczególności dużych ryzyk lub ryzyk nietypowych;
• badania due diligence podmiotów z sektora ubezpieczeniowego oraz zagadnień ubezpieczeniowych przy transakcjach fuzji i przejęć;
• zagadnień korporacyjnych zakładów ubezpieczeń, w tym towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
• ochrony danych osobowych i relacji z podwykonawcami (cloud computing, outsourcing, tajemnica ubezpieczeniowa);
• przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• wsparcia zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania 
      ryzykiem prawnym, systemu zarządzania produktem, procedur badania adekwatności produktu oraz innych systemów, zasad i procedur 
      wewnętrznych;
• relacji z organami nadzorczymi (w tym z UOKIK, KNF, GIODO, GIIF) oraz doradztwa w procesie legislacyjnym;
• prowadzenia postępowań sądowych, w tym związanych z wypłatą odszkodowania.



PRAWO CYWILNE I RODZINNE
W codziennym życiu spotykamy się z problemami prawnymi, które 
wymagają fachowej wiedzy. Nasza Kancelaria oferuje komplek-
sową pomoc w pełnym zakresie spraw cywilnych i rodzinnych. 
Sprawy na pozór proste do załatwienia prowadzone w niewłaściwy 
sposób mogą mieć odwrotny skutek i spowodować nieodwracalny  
i niekorzystny finał. Proponujemy konsultacje i porady prawne, 
które wyjaśnią stan prawny Państwa sprawy i ułatwią podjęcie 
właściwych i racjonalnych kroków. Do Państwa będzie należała de-
cyzja, czy po konsultacji  dalej poprowadzą Państwo sprawę sami 
czy z naszym udziałem i pomocą.

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego świadczymy obsługę w 
następującym zakresie:

• sprawy o zapłatę
• o odszkodowania
• o roszczenia z umów cywilnoprawnych
• najem i dzierżawa
• sprawy o eksmisję
• ochrona własności
• zniesienie współwłasności
• zasiedzenie
• użytkowanie wieczyste i służebności
• księgi wieczyste i hipoteki
• sprawy o naruszenie dóbr osobistych

• postępowanie egzekucyjne
• windykacja należności
• analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
• rozwody
• separacje
• podział majątku wspólnego
• ustalenie rozdzielności majątkowej
• alimenty - zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, 

wygaśnięcie
• władza rodzicielska – o przyznanie , ograWniczenie, 
      pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
• ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami
• zmianę kontaktów lub egzekucję
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
• przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
• ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
• uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
• sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego
• ubezwłasnowolnienie
• unieważnienie małżeństwa



PRAWO ADMINISTRACYJNE
Naszym Klientom oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii oraz reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, 
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz 
obsługi prawnej administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:
• opiniowanie aktów wydawanych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
• opiniowanie, przygotowanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
• reprezentację organów oraz jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
• sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
W stosunku do podmiotów prywatnych:
• doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
• sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych,
• sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
• sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
• sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego,
• reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz 
      agendami państwowymi;
• sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi 
      Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
• występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
• dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
• pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów 
      skarbowych.



SZKOLENIA
Od ponad 10 lat łączymy praktykę prawniczą z działalnością 
akademicką, prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oferujemy 
Klientom możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez 
naszą Kancelarię, samodzielnie lub we współpracy z wiodącymi 
firmami szkoleniowymi. Regularnie współpracujemy w tym zakresie 
m.in. z Pulsem Biznesu. Tematyka szkoleń obejmuje zarówno 
podstawową wiedzę z zakresu prawa jak i specjalistyczne szkolenia 
z zakresu prawa ubezpieczeń (w tym obowiązkowe szkolenia 
zawodowe z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), RODO, prawa 
autorskiego jak i prawa europejskiego.

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.

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.



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Zakres obsługi prawnej jest zawsze dostosowany do potrzeb 
Klienta. Nasza Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców 
następujące usługi prawne:
• porady prawne dotyczące działalności Klienta
• opiniowanie umów
• przygotowywanie umów, regulaminów i statutów
• informowanie o zmianach w przepisach prawa
• prowadzenie spraw pracowniczych
• reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, organami  

administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
• tworzenie opinii prawnych
• sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji  

publicznych, organów administracji, sądów
• windykacja wierzytelności
• pomoc w sprawach pracowniczych
• zakładanie i rejestracja spółek
• rozwiązywanie i likwidacja spółek
• przekształcenie i podział spółek
• rejestrowanie zmian w KRS
• zmiany w zakresie umów i statutów spółek
• eCommerce - w ramach obsługi prawnej firm oferujemy szer-

oki zakres usług z zakresu e-commerce. Wspieramy naszych 
Klientów w zakresie m.in. przygotowywania regulaminu świad-
czeń, informacji o polityce prywatności, czy wydawaniu opinii.

Dla start-upów przygotowaliśmy preferencyjną ofertę cenową, 
obejmującą:
• wybór optymalnej formy finansowania i formy działalności 
• gospodarczej start-upu
• analiza ryzyka, potrzeb i obowiązków prawnych niezależnie  

od branży, w której działa start-up
• bieżąca obsługa prawna start-upu: doradztwo, sporządzanie 
• i negocjacja umów inwestycyjnych, opracowywanie porozumień, 

sporządzanie opinii prawnych
• zakładanie spółek
• obsług prawna organów start-upu (zarządu, rady nadzorczej, 

zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)
• opracowywanie projektów uchwał
• reprezentowanie wspólników podczas walnych zgromadzeń  

akcjonariuszy
• ochrona wizerunku start-upu (prawa autorskie, regulacje 
• dotyczące znaków towarowych)
• zabezpieczenie praw własności intelektualnej podmiotów
• zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (przygotowywanie 

umów NDA)

Prawo towarzyszy przedsiębiorcom na każdym kroku. Rosnąca świadomość w tym zakresie sprawia, że coraz więcej biznesowych decyzji 
chcemy skonsultować z doświadczonym prawnikiem. Pozwala to uniknąć kar a niejednokrotnie zwiększyć również zyski firmy. Nasi prawnicy 
łączą wiedzę prawniczą i rynkową, będąc doradcami naszych Klientów w efektywnym prowadzeniu biznesu.
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