
Usługi 
doradztwa 
prawnego

Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Spectrum Tower, XIX piętro,
00 – 105 Warszawa, ul. Twarda 18

CHRONIMY PRAWNIE. 
ROZUMIEMY BIZNESOWO.



Doświadczenie 
na rynku

13
lat

Współpraca 
międzynarodowa

82   
kraje

Reprezentowanie 
klientów na 
salach sądowych

5K+    

Udział w 
rozprawach 
sądowych

35K+ 

Wołoszański i Wspólnicy jako jedyna kancelaria w Polsce jest członkiem 
Alliott Global Alliance, wiodącej multidyscyplinarnej organizacji 
zrzeszającej niezależne firmy prawnicze, księgowe i konsultingowe.

Łączymy przemyślane procesy, nowoczesne 
technologie i wyspecjalizowanych prawników, aby 
zapewnić kompleksowe rozwiązania dla Twojej firmy.

Współpraca z nami przynosi wymierne efekty: stabilność prawną firmy, oszczędność czasu, redukcję 
kosztów. Otrzymujesz stały dostęp online do raportów z naszych działań oraz propozycji dalszych 
usprawnień. Naszym priorytetem jest proaktywna pomoc w osiąganiu Twoich celów biznesowych. 

 Świadczymy usługi IT w ponad 70 krajach, dlatego tak ważne jest dla nas posiadanie partnera, 

z którym współpraca przebiega płynnie, profesjonalnie i z łatwością. Michał Wołoszański i jego zespół 

są skuteczni, komunikatywni i bardzo szczerzy w swojej trosce o nas jako klientów. Łączą ekspertyzę 

prawną z głębokim zrozumieniem naszego otoczenia biznesowego, dynamicznie reagując na wszelkie 

zmiany.

Bohumil Farsky, Krajowy manager sprzedaży w Quadient Czech Ltd.

Zapewniamy najwyższej jakości, rzetelną i kompleksową obsługę prawną, począwszy od otwarcia 
działalności gospodarczej w Polsce, poprzez doradztwo w zakresie przepisów prawnych, aż po obsługę 
złożonych międzynarodowych procesów fuzji i przejęć.

Nie ograniczamy się do sygnalizowania 
problemów. Zamiast tego od razu 
proponujemy rozwiązania. Zyskujesz 
zaangażowanego partnera, który 
proaktywnie zadba o bezpieczeństwo 
prawne Twojej firmy. 

Od samego początku wiesz, ile 
zapłacisz za projekt. Pracujemy 
w ramach wcześniej ustalonego 
budżetu z pełną przejrzystością 
wszystkich wydatków. 

Nie musisz czekać na telefon od 
prawnika, aby dowiedzieć się o 
postępach w realizacji projektu. 
Aktualne informacje są zawsze na 
wyciągnięcie ręki - dostępne w naszym 
systemie online, 24x7. 

Przejrzystość                
i przewidywalność 

wydatków

Ciesz się współpracą 
z proaktywnym 

prawnikiem

Dostęp do informacji 
o Twoim projekcie 

24/7

Jesteś w dobrym towarzystwie:

O NASZEJ KANCELARII

Co klienci mówią o współpracy z nami?

“ 

Zasięg aliansu obejmuje 
Europę, Afrykę, Bliski 

Wschód, Amerykę Północną, 
Amerykę Łacińską oraz 

region Azji i Pacyfiku.

www.wlaw.pl



Stały dostęp do prawników, którzy znają wszystkie 
szczegóły Twojego projektu.

Nasze sprawdzone podejście do zarządzania projektami zapewnia 100% ciągłości wiedzy na temat 
każdej sprawy. 

W każdym momencie co najmniej dwóch prawników zna wszystkie szczegóły Twojej sprawy. Pozwala 
to na sprawną realizację projektu i informowanie Cię o wszystkim na bieżąco.

Prawnik Project Manager

Opiekun projektu, który czuwa na 
terminam i przydziela zadania

Dyżurny Prawnik                      

Prawnik wdrożony w Twój projekt 
dostępny w razie potrzeby

Aktualne informacje
są zawsze w zasięgu ręki. 24x7.

Dzięki naszej dedykowanej platformie online, zawsze będziesz 
miał natychmiastowy dostęp do informacji na temat bieżącego 
postępu prac nad Twoimi zadaniami - bez maili, telefonów i 
straty czasu.

Masz stały dostęp do doświadczonych prawników, którzy znają dokładnie szczegóły Twojego projektu. 
Nie musisz się martwić o nieobecności czy zwolnienia lekarskie - jeśli jeden z prawników będzie na ur-
lopie, drugi bezzwłocznie udzieli Ci konsultacji.

www.wlaw.pl

 Astri Polska jest wiodącą firmą w polskim sektorze kosmicznym. Specjalizujemy się w dziedzinie 

elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług kosmicznych, a z kancelarią Wołoszański & Partnerzy 

współpracujemy od 2015 roku. W tym czasie jej zespół dał się poznać jako dynamiczni, inteligentni i pro-

biznesowi prawnicy. Z zaangażowaniem wspierają nas podczas negocjacji i mają głębokie zrozumienie 

wysoce technicznych zagadnień. Mogę ich tylko gorąco polecić.

Jacek Mandas, Dyrektor Generalny Astri Polska w latach 2016-2021

Loguj się do własnej Strefy Klienta i sprawdzaj postępy 
Twojego projektu w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie realizacji projektów wymaga dokładnych danych w czasie rzeczywistym. Jeśli korzystasz 
z nieaktualnych informacji, Twoje decyzje będą opierać się na błędnym obrazie projektu. Jeśli natomiast 
jesteś na bieżąco z danymi, możesz szybko reagować na pojawiające się zagadnienia i rozwiązywać je, 
zanim staną się problemami.

Terminy, statusy, czas pracy - wszystko pod ręką
Dashboard jest niczym natychmiastowy raport o stanie projektu, gdyż na bieżąco oblicza całkowite 
planowane i rzeczywiste godziny zarówno w postaci liczb, jak i wykresów. Dzięki temu możesz 
na bieżąco śledzić postępy w realizacji projektu, w tym: postępy poszczególnych zadań, ogólny 
postęp projektu, przewidywany czas pracy w stosunku do czasu rzeczywistego - z perspektywy 
poszczególnych działów lub całej firmy.

Raporty o stanie projektu mają kilka kluczowych celów, w tym:

 + Dostarczanie odpowiednich informacji odpowiednim interesariuszom w odpowiednim czasie 
 + Zapewnienie zainteresowanym stronom bieżących informacji w miarę postępów projektu
 + Uproszczenie procesu komunikacji

  

O TWOICH BENEFITACH

Co klienci mówią o współpracy z nami?

“



Nasi eksperci są znani z sukcesów i wyczucia w prowadzeniu szczególnie skomplikowanych spraw dla 
klientów międzynarodowych. 

NASI STRATEDZY

Michał łączy doświadczenie 
zawodowe i wykształcenie prawnicze 
z pasją do nowych technologii i 
biznesu. W transakcjach z zakresu 
prawa korporacyjnego skupia się na 
“big picture” – identyfikuje ryzyka 
samej transakcji, jak i te związane 
z późniejszym funkcjonowaniem 
planowanego przedsięwzięcia, a 
także proponuje rozwiązania prawne 
ze szczególnym uwzględnieniem 
otoczenia biznesowego klienta.

Posiada bogate doświadczenie w 
doradztwie gospodarczym oraz 
sporach sądowych.

Dzięki 15-letniej praktyce zawodowej 
Kinga posiada bogate doświadczenie 
w negocjacji umów, w tym 
obejmujących zagadnienia praw 
autorskich i pokrewnych, praw 
własności przemysłowej, doradztwie 
w procedurach zamówień publicznych 
oraz w prowadzeniu sporów sądowych.

Specjalizuje się również w prawie 
pracy. Projektowała i wdrażała 
systemy zgodności prawa pracy dla 
klientów zatrudniających ponad 
kilkuset pracowników, posiada również 
doświadczenie w zakresie zwolnień 
grupowych.

Marta prowadzi kompleksowe projekty 
prawne dedykowane kluczowym 
klientom, również na szczeblu 
międzynarodowym. Zajmuje się 
wdrożeniami przepisów do procedur 
i polityk klienta w obszarze RODO, 
prawa pracy, PPK, korporacyjnych 
procedur compliance, procesów 
sprzedażowych i dystrybucyjnych.

Jej doświadczenie obejmuje również 
administrowanie ponad 4000 spraw 
sądowych. Marta specjalizuje się w 
prawie nowych technologii, w tym w 
zagadnieniach dotyczących danych 
osobowych oraz prawa konkurencji.

Michał Wołoszański Kinga Miller Marta Solarska
Partner Zarządzający, radca prawny 
INSEAD Global Executive MBA

Partner, adwokat             
Approved Compliance Expert

COO, Commercial Proxy                        
Data Protection Officer

Zapewniamy wszechstronność, a nie jedynie wąską specjalizację. 
Dobrze rozumiemy specyfikę biznesu i to, że często decyzje 
podejmowane w ramach jednego obszaru działalności wpływają 
również na inne jej płaszczyzny. Dlatego współpraca z naszą 
kancelarią to gwarancja otrzymania kompleksowych rozwiązań, 
które uwzględniają wszystkie sprawy organizacji.

Zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej w ramach partnerstwa 
z jednym podmiotem.

JAK DZIAŁAMY

Prosta i jasna 
komunikacja
Mówimy językiem naszych 
klientów i jesteśmy dla 
nich na wyciągnięcie ręki. 
Złożone zagadnienia prawne 
tłumaczymy w sposób 
przystępny dla każdego.

Proaktywność 
w działaniach
Biznes klienta traktujemy 
jak włąsny. Proaktywnie 
szukamy efektywnych, często 
niestandardowych rozwiązań, 
by skutecznie realizować 
wyznaczone cele.

Lepiej 
zapobiegać, 
niż leczyć
Dokładamy wszelkich starań, 
aby przewidzieć potencjalne 
problemy i wyzwania, co 
pozwoli zaoszczędzić czas i 
pieniądze naszych klientów.

Nasze podejście opiera się na 2 
podstawowych elementach:

NASZE 
ZASADY 
REALIZACJI 
PROJEKTÓW

1. Czynności prawne w sprawie klienta wykonywane przez prawnika 
posiadającego odpowiednią wiedzę specjalistyczną 

2. Zarządzanie projektem w celu zapewnienia terminowej realizacji 
zadania.

W trakcie całej współpracy z nami masz stały dostęp do 
doświadczonych prawników, którzy są na bieżąco z szczegółami 
Twojego projektu. Nie musisz się martwić o nieobecności czy 
zwolnienia lekarskie - jeśli jeden z prawników będzie na urlopie, 
drugi natychmiast udzieli Ci konsultacji.

 Umożliwiam moim pracownikom 
specjalizowanie się w dziedzinach, 
które pokrywają się z ich osobistymi 
zainteresowaniami. W efekcie do transakcji 
podchodzimy z grupą wykwalifikowanych 
prawników, którzy po prostu kochają swoją 
pracę, a tym samym wnoszą niezwykłą 
wartość do projektu.

Michał Wołoszański

“ 

www.wlaw.pl
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Zajmiemy się wszystkimi aspektami prawnymi, abyś mógł skupić 
się na swojej misji, produkcie i zarządzaniu firmą.

Nasze usługi wykraczają poza standardowe doradztwo prawne. Nie ograniczamy się jedynie do 

doradztwa w określonych obszarach. Bierzemy odpowiedzialność za sprawny przebieg procesów.

USŁUGI PRAWNE

 + Kompleksowe doradztwo w zakresie umów dotyczących systemów IT

 + Audyty IP (nie tylko w kontekście produktów, ale również infrastruktury IT)

 + Ochrona własności intelektualnej                                                          

 + Badania i rozwój oraz inwestycje w nowe technologie 

Prawo nowych technologii

x  + Natychmiastowe porady i konsultacje prawne przez telefon lub e-mail

 + Rekomendacje optymalnego rozwiązania określonego problemu prawnego

 + Analiza i weryfikacja umów, porozumień, oświadczeń itp.

Bieżące doradztwo prawne

Otrzymasz kompleksową usługę, która uwzględnia wszystkie potrzeby Twojej 
organizacji. Służymy pomocą nawet wtedy, gdy nie możesz być obecny w 
kraju podczas całego procesu rejestracji firmy.

Zakładanie działalności w Polsce

 + Szczegółowa analiza prawna, podatkowa i finansowa przedmiotu transakcji

 + Przygotowanie optymalnego scenariusza transakcji

 + Negocjacje

 + Dokumentacja transakcyjna (list intencyjny, NDA, umowy inwestycyjne etc.)

Fuzje i przejęcia

 + Zakładanie spółek

 + Likwidacja, podział i przekształcanie spółek 

 + Doskonalenie polityki korporacyjnej 

 + Bieżąca obsługa korporacyjna 

Ład korporacyjny

 + Usługi doradcze w sprawach finansowych

 + Usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego

 + Audyty planowanych inwestycji 

 + Strukturyzacja transakcji i dokumentacja transakcyjna

 + Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych 

 + Audyt zgodności z prawem

 + Wdrożenie stabilnego systemu ochrony danych osobowych

 + Utrzymanie zgodności z prawem

Ochrona danych osobowych (RODO)

 + Cały proces windykacji należności 

 + Mediacja (znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu)

 + Przygotowanie strategii postępowania sądowego 

 + Reprezentacja procesowa

Spory i postępowania sądowe

Kontrakty międzynarodowe

 + Analiza struktury i profilu działalności

 + Analiza procesów i procedur

 + Ocena ryzyka i plan działania

 + Podsumowanie i raportowanie

Legal Compliance Audit

Nasz zespół realizuje projekty w niezliczonych obszarach, dlatego nie sposób przedstawić je 
tutaj wszystkie. Przedstawione powyżej specjalizacje są najczęściej wybieranymi przez naszych 
klientów. Opowiedz nam o swoich potrzebach, a my damy Ci znać, jak możemy pomóc.

... i wiele więcej ...


