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Świadczymy zarówno doraźną,
jak i stałą obsługę prawną.

KANCELARIA
Kancelaria RP&W istnieje od 2001 r. Głównym obszarem naszego działania jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze. Nasi
Klienci rozumieją swój sukces przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych. Z tego
względu staramy się rozwiązywać problemy
w sposób pozwalający maksymalizować zyski bądź minimalizować straty.
Niewielka i nieskomplikowana struktura organizacyjna pozwala nam zapewnić łatwą
komunikację oraz dużą elastyczność i sprawność działania.
Od początku koncentrowaliśmy się na obsłudze obrotu międzynarodowego. Większość naszych Klientów, to podmioty polskie mające kontakty gospodarcze z zagranicą, obcokrajowcy, bądź podmioty z kapitałem zagranicznym. Są wśród nich zarówno duże przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu działania, jak i mniejsze przedsiębiorstwa rodzinne.
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Obsługa Klientów zagranicznych prowadzona jest w języku niemieckim i angielskim.

USŁUGI

Specjalizujemy się
w następujących dziedzinach:

Prawo handlowe i prawo spółek

Typowe kwestie to:

Doradzamy naszym Klientom od momentu wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Razem ze
współpracującymi z nami doradcami podatkowymi szukamy rozwiązań optymalnych
pod względem organizacyjnym i podatkowym, przy uwzględnieniu celów, które stawia przed sobą Klient.

• tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek
• zbycie/nabycie udziałów
• zbycie/nabycie przedsiębiorstwa
• dziedziczenie przedsiębiorstwa/spółki
• kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji
• management buy-out (wykupienie przedsiębiorstwa przez dotychczasowy zarząd)
• sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników
• zaskarżanie uchwał
• konsorcja
• ochrona członków zarządów spółek przed
odpowiedzialnością cywilną, w tym majątkową
• spółki komandytowe z udziałem osób
prawnych

Staramy się minimalizować ryzyka stanowiące zagrożenie dla naszych Klientów, takie jak np.: odpowiedzialność za produkt,
odpowiedzialność z tytułu niewykonania
czy nienależytego wykonania zobowiązań, odpowiedzialność władz przedsiębiorstwa, a także tworzenie dokumentacji uzasadniającej rozliczenia finansowe dla celów
podatkowych.

Prawo inwestycji
budowlanych i obrotu
nieruchomościami
Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów
budowlanych. Świadczymy usługi prawne
związane z obrotem, zagospodarowywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Doradzamy przy przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych.
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Prawo pracy
Prawo pracy to pieniądz, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dlatego jest
to jedna z głównych dziedzin, którymi się
zajmujemy na co dzień. W zakresie prarawa pracy obsługujemy podmioty z brananży handlowej, transportowej, produkcyjnej
nej
i usługowej.

Przygotowujemy analizy stanu prawnego
nieruchomości, projekty umów dotyczących
nieruchomości oraz dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji. Świadczymy
pomoc w odzyskiwaniu majątku utraconego
po II wojnie światowej.

Przygotowujemy dla naszych Klientów nowatorskie rozwiązania w zakresie systemów
ów
czasu pracy i wynagradzania, które pozwawalają na znaczne oszczędności w przedsięsiębiorstwie. Unikamy sporów, kiedy jednak
nak
do nich dochodzi konsekwentnie i twardo dowodzimy swoich racji przed inspekcją
pracy czy w sądzie.

Typowe kwestie to:

Typowe kwestie to:

• spory dotyczące wykonania umów o roboty budowlane
• audyt prawny (DD) nieruchomości
• pozwolenie na nabycie nieruchomości
przez cudzoziemców
• kupno/sprzedaż nieruchomości
• powiernicze nabywanie nieruchomości,
w tym rolnych
• umowy o prace projektowe, roboty budowlane, nadzór, zastępstwo inwestycyjne,
umowy deweloperskie
• kontrakty FIDIC
• claim management
• zamówienia publiczne na roboty budowlane
• najem nieruchomości komercyjnych

• umowy o pracę, kontrakty menedżerskie,
umowy o zakazie konkurencji
• wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę
• regulaminy pracy i wynagradzania
• systemy czasu pracy i wynagradzania
• czas pracy kierowców
• ZFŚS
• związki zawodowe i rady pracowników
• pozwolenia na pracę dla cudzoziemców
• zwolnienia grupowe
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Procesy sądowe

Prawo umów

Niektórzy są zdania, że sporów sądowych
należy unikać za wszelką cenę. Nasi prawnicy nie są ludźmi konfliktowymi, ale proces
sądowy uważamy za nieodzowny element
naszej pracy. Przez pryzmat ewentualnego
procesu oceniamy przygotowywane przez
nas umowy czy inne akty prawne.

Kancelaria przygotowuje projekty i prowadzi
negocjacje wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym oraz sporządza opinie
prawne w powyższym zakresie.
e.

Wiele sporów, które prowadziliśmy, wymyśliliśmy dla naszych Klientów jako sposób
na poprawienie ich kondycji finansowej, tam
gdzie na pierwszy rzut oka wydawało się, że
nie przysługują żadne roszczenia. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach podejmujemy się zastępowania Klientów przed
sądami organizując jednocześnie finansowanie procesu.

• sprzedaż międzynarodowa
• umowy agencyjne
• komis
• ogólne warunki umów

Typowe kwestie to:
• zastępstwo przed sądami powszechnymi
wszystkich instancji
• zastępstwo przed Sądem Najwyższym
• zastępstwo przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
• zastępstwo przed sądami polubownymi
• organizowanie finansowania procesów
sądowych

Typowe kwestie to:

Windykacja wierzytelności
Windykacja wierzytelności wymaga zdecydowanego działania. Większość firm windykacyjnych zasypuje dłużników bezwartościowymi
monitami niepotrzebnie tracąc cenny czas. My
staramy się przede wszystkim przerwać bieg
przedawnienia, zabezpieczyć roszczenie i uzyskać tytuł wykonawczy. Wiele spraw, które prowadzimy, dotyczy dochodzenia wierzytelności osób zagranicznych przeciwko dłużnikom
w Polsce. Przy współpracy z kancelariami zagranicznymi dochodzimy wierzytelności za granicą, w szczególności w Niemczech i Austrii.

Typowe kwestie to:
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• stwierdzenie wykonalności orzeczeń zagranicznych w Polsce
• Europejski Tytuł Egzekucyjny
• tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności
wg KPC
• wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji
• monitorowanie postępowania egzekucyjnego

RP&W

Prawo upadłościowe

Prawo spadkowe

Rozpoczęcie postępowania upadłościowego, które nie zostało należycie przygotowane, może mieć negatywne skutki zarówno,
jeżeli wniosek składa dłużnik, jak i wierzyciel.
Doradzając naszym Klientom staramy się minimalizować ryzyka związane ze spóźnionym
zgłoszeniem upadłości lub zwiększać szanse
wierzycieli na odzyskanie majątku od zagrożonego upadłością podmiotu.

Zabezpieczenie przyszłości rodziny to jeden
z głównych problemów, w rozwiązaniu których staramy się pomagać naszym Klientom.

Typowe kwestie to:
• negocjacje z wierzycielami celem uniknięcia
upadłości lub negatywnych skutków spóźnionej upadłości
• przejęcie kontroli nad zagrożonym upadłością dłużnikiem celem zwiększenia szans na
zaspokojenie wierzyciela
• negocjacje z syndykami celem nabycia majątku upadłego, w szczególności przejęcia
spółek zależnych
• wnioski o upadłość
• zgłoszenie wierzytelności, w tym przed sądami obcymi

Typowe kwestie to:
• testamenty i ich wykonanie
• fundacje i spółki jako sposób rozporządzenia
nia
majątkiem na wypadek śmierci
• dziedziczenie udziałów w spółkach kapitałołowych i osobowych
• postępowania o stwierdzenie nabycia spadadku i dział spadku

Prawo administracyjne
Obsługa procesów inwestycyjnych czy doradztwo w zakresie prawa pracy nie jest możliwe bez znajomości zagadnień z zakresu prawa administracyjnego. Dlatego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz
przed sądami administracyjnymi.

Typowe kwestie to:

Prawo podatkowe
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W celu zapewnienia kompleksowości naszych
usług w zakresie prawa finansowego współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i księgowymi.

• zastępstwo w postępowaniach o WZiZT oraz
o pozwolenie na budowę
• postępowania administracyjne w zakresie
roszczeń reprywatyzacyjnych
• zastępstwo w toku postępowań kontrolnych
np. przed PIP czy PIH
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ZESPÓŁ

Partnerzy założyciele

Roman Podświadek

Anita Kwecko

e-mail: roman.podswiadek@rpw.pl

e-mail: anita.kwecko@rpw.pl

Edukacja: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Studium Podyplomowe dla Radców Prawnych
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Edukacja: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im.
m.
A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski
ki
„Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.)

Języki: język polski, język niemiecki, język rosyjski

Języki: język polski, język niemiecki

Publikacje: współautor „Wielkiej Encyklopedii Prawa” Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Wyd. I. –
2001 r., Wyd. II (zmienione) – 2005 r.

Publikacje: „Prawo europejskie w pytaniach i odpoowiedziach”, M. R. Podświadek/A. Kwecko, Warszawa
wa
2000, tłumaczenie, oryginał: „Examinatorium Eurooparecht”, Ch. Zacker/S. Wernicke, Köln, Berlin, Münnchen, 2000, „Uznawanie orzeczeń sądów zagraniczznych w prawie polskim, niemieckim i według Konnwencji z Lugano”, Warszawa, 2002 r.

Inne: przed założeniem Kancelarii dyrektor Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków (PKZ) w Zamościu – największe przedsięwzięcia PKZ w tamtym
czasie to: rewaloryzacja Starego Miasta w Zamościu, prace konserwatorsko – budowlane i konserwatorskie w Rydze, Poczdamie, Moskwie i Petersburgu; nagroda Ministra Pracy i Płac za pracę: „Wypowiedzenie zmieniające stosunek pracy”; współinicjator
pierwszej polsko-niemieckiej umowy o partnerstwie
miast Zamość – Schwäbisch Hall; sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej

Michał R. Podświadek

Inne: tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek Stowarzyszenia Europejskie Forum Właścicielek
Firm z siedzibą w Warszawie

Współpraca

e-mail: michal.podswiadek@rpw.pl
Edukacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski „Viadrina” we Frankfurcie
nad Odrą (LL.B., LL.M.)
Języki: język polski, język niemiecki, język angielski
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Publikacje: „Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach”, M. R. Podświadek / A. Kwecko, Warszawa 2000, tłumaczenie, oryginał: „Examinatorium Europarecht”, Ch. Zacker / S. Wernicke, Köln,
Berlin, München, 2000 „Prawo europejskie”, M.
Władziński / M. R. Podświadek, Warszawa 2002, tłumaczenie, oryginał: R. Streinz, „Europarecht”, Heidelberg, 2001 „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej”, PPH 10/2001 „Spółka komandytowa
w organizacji”, PPH 09/2004

W celu lepszego rozwiązywania problemów o ponadgranicznym zasięgu współpracujemy na stałe z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi.
Nasza Kancelaria jest również członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
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