
Warszawa, 2018-08-24

Kancelaria Prawna Skarbiec
Prezentacja usług Dep. Prawa Polskiego



Dep. Prawa Polskiego

Usługi, które oferuje Dep. Prawa Polskiego w Kancelarii Prawnej Skarbiec, wykraczają poza sztampowe 

doradztwo prawne. Klienci szukają u nas przede wszystkim wsparcia w długofalowym planowaniu strategicznym 

dla swoich firm oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Reprezentujemy przedsiębiorców, których interesy zostały naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu 

państwowego.

Zakres specjalizacji Dep. Prawa Polskiego obejmuje:
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• Prawo Karne

• Prawo Autorskie

• Prawo Procesowe i Sporów Sądowych

• Prawo zamówień publicznych

• Prawo Restrukturyzacyjne

• Prawo handlowe

• Prawo Bankowe i Rynków Finansowych

• Prawo Obrotu Nieruchomościami i Budowlane

• Prawo Administracyjne

• Prawo podatkowe



Dep. Prawa Polskiego

Według noty Zarządu Business Centre Club, Kancelaria Prawna Skarbiec:

ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy 

eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów 

przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym. 

Zdaniem tygodnika "Wprost", właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec:

mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego.
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Prawo Gospodarcze i Handlowe

Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych, 

przez co rozumie się brak jednego, głównego kodeksu zawierającego wszystkie normy prawne z zakresu prawa 

gospodarczego.

Specjalnością Dep. Prawa Polskiego są szyte na miarę rozwiązania, takie jak m.in.:

• Niestandardowe zapisy umowy spółki,

• Realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych, (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, 
przymusowe wyłączenie wspólników),

• Organizacja posiedzeń organów spółki,

• Konstruowanie wewnętrznych regulaminów spółki,

• Wywiad gospodarczy,

• Umowy handlowe,

• Umowy inwestycyjne M&A i venture capital,

• Umowy powiernicze.

2018-08-24 Kancelaria Prawna Skarbiec Slajd 4



Prawo podatkowe

W konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans? Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają 

na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. W konfrontacji z fiskusem, wykorzystujemy 

sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego 

oraz ochrony majątku.

Dep. Prawa Polskiego, w zależności od potrzeb oraz stanu faktycznego, oferuje kompleksowe usługi doradztwa 

prawnego w zakresie:

• Interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,

• Reprezentacji skarbowej,

• Nieujawnionych źródeł przychodów,

• Cen transferowych,

• Krajowej optymalizacji podatkowej,

• Podatkowej analizy skutków transakcji.
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Prawo Bankowe i Rynków Finansowych

Na gruncie prawa bankowego i rynków finansowych, oferujemy swoje usługi w zakresie:

• Analizy roszczeń bankowych,

• Negocjacji dot. zobowiązań bankowych,

• Pomocy prawnej w negocjacji kontraktów inżynierii finansowej,

• Wsparcia prawnego i negocjacyjnego w sporach z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych,

• Wsparcia prawnego procesów prywatnej oraz publicznej emisji akcji i innych instrumentów dłużnych,

• Doradztwa prawnego w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych,

• Wsparcia procedury tworzenia funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków, domów maklerskich i innych 
instytucji rynku kapitałowego,

• Opracowywania i analizy regulaminów działania instytucji rynku finansowego,

• Wsparcia prawnego i negocjacyjnego w kwestiach postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego,

• Wdrażania i opracowywania regulaminów i innych dokumentów w zakresie ładu korporacyjnego,

• Doradztwa w zakresie papierów wartościowych.
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Prawo Obrotu Nieruchomościami i Prawo Budowlane

W ramach obrotu nieruchomościami oferujemy kompleksowe wsparcie prawne procesów nabywania i sprzedaży 
nieruchomości.

• Konstruowanie prawnych ram procesu budowlanego i inwestycji,

• Ocena i analiza planowanych inwestycji,

• Umowy deweloperskich,

• Umowy FIDIC, zawarcie i realizacja,

• Umowy zarządzania nieruchomościami,

• Konstruowanie ram prawnych organizacji wspólnot mieszkaniowych,

• Audyt prawny nieruchomości,

• Ustanawianie i realizacja służebności i innych praw rzeczowych,

• Zniesienie współwłasności.
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Prawo Administracyjne

Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych 

stosunków prawnych. Główną z nich jest to, że jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ 

administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień 

władczych oznacza zaś możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu.

Chronimy interesy naszych Klientów w następujących obszarach:

• Analiza i doradztwo przy nadużyciach urzędniczych,

• Skargi nadzorcze, w tym na przewlekłość postępowania,

• Reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,

• Odszkodowania za wydanie decyzji niezgodnych z prawem,

• Koncesje i zezwolenia.
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Prawo Karne

W obszarze prawa karnego, oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi 

gospodarczemu. 

Nasze usługi kierujemy także do osób zagrożonych odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej czy ustawy o funduszach inwestycyjnych, w 

takich obszarach jak m.in.:

• Odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,

• Odpowiedzialność karno – skarbowa,

• Audyt karny nadużyć w działalności organizacji,

• Analiza wiarygodności dokumentów podmiotów gospodarczych,

• Wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,

• Przeciwdziałanie pozornym bankructwom,

• Przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym – nadużycia, metody, obszary ryzyka,

• Szkolenia ABC prawa karnego w przedsiębiorstwie,

• Przestępstwa powiernicze współpracowników.
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Prawo Autorskie

Prawo autorskie obejmuje przede wszystkim prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Są to prawa, 

które między innymi określają więź twórcy z utworem oraz zakres uprawnień majątkowych i niemajątkowych 

twórcy z tym związanych.

Świadczymy usługi m.in. w zakresie: 

• Prawa autorskiego: przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa 

autorskie lub umów licencyjnych; sporządzania opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych; 

reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich; doradztwa prawnego w 

zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych; sporządzenia dokumentów dla hosting providerów niezbędnych 

do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisu; oceny serwisu 

i działań użytkowników serwisu internetowego w kontekście prawa autorskiego. 

• Prawa własności przemysłowej: przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów związanych z prawami 

własności przemysłowej lub umów licencyjnych; sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej; 

reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej; 

reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego; doradztwa 

prawnego w zakresie praw własności przemysłowej.
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Prawo Procesowe i Sporów Sądowych

Spór sądowy niesie za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla 

dobrego imienia i renomy Spółki. 

Oferujemy usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, 

niezależnie od stanu ich zaawansowania. Są to m.in.:

• Analiza, przyjęcie, wykonanie - ABC strategii procesowych,

• Litygacja Strategiczna,

• Konstruowanie wielopoziomowych ugód procesowych,

• Zabezpieczenia roszczeń na etapie procesowym,

• Egzekucja orzeczeń sądowych,

• Skargi nadzorcze na przewlekłość postępowania,

• Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości,

• Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
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Prawo Zamówień Publicznych

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed wykonawcą podczas udziału w przetargu, jest złożenie zamawiającemu 

takiej oferty, która pozwoli mu na wygranie przetargu. Każdy, kto brał udział w przetargach opartych o Prawo 

Zamówień Publicznych wie, że często jest to wyzwanie z gatunku niemal nieosiągalnych.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy konstrukcji oferty, zarówno pod kątem merytorycznym jak i 

formalnym, gdzie kryterium ceny nie jest czynnikiem kluczowym. Jest to:

• Dynamiczne wsparcie Wykonawcy w procedurze zadawania pytań do SIWZ, celem dookreślenia przedmiotu 

zamówienia,

• Pomoc w konstruowaniu umowy konsorcjum,

• Pomoc w stworzeniu struktur kapitałowych realizujących zamówienie,

• Realizacja roszczeń i praw na tle ZP,

• Konstruowanie umów konsorcjum i podwykonawczych w oparciu o umowy ZP,

• Doradztwo w zakresie zabezpieczeń i wadium,

• Pomoc w skonstruowaniu umów z podwykonawcami optymalizującymi odpowiedzialność wykonawcy względem 

Zamawiającego.
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Prawo Restrukturyzacyjne

Nowe prawo restrukturyzacyjne, ma przede wszystkim zapewnić autonomię postępowań restrukturyzacyjnych w 

oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, zwiększyć uprawnienia aktywnych wierzycieli oraz 

przyspieszyć proces restrukturyzacji i upadłości. 

W ramach oferty z zakresu prawa restrukturyzacyjnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

• Dla Dłużników: doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego; 

opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora; obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na 

restrukturyzację; formułowanie propozycji układowych; sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego 

postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego); obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na 

poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia 

wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc); środki zaskarżenia w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia),

• Dla Wierzycieli: obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach 

postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika; przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń 

wierzytelności; sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie 

osób pełniących funkcję organów postępowania; wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści, śledzenie 

przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość, udział w Radzie Wierzycieli lub podczas Zgromadzeń 

Wierzycieli.
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Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

Adres e-mail: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl 

Telefon: (+48 22) 586 40 00
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