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Być gwiazdą prawniczego świata! 
Na realizację takiego marzenia 
większość absolwentów 
wydziałów prawa musi czekać 
latami, jeśli w ogóle się tego 
doczeka. Niektórym jednak się 

udaje, i to szybciej niż innym. Co jest ich 
receptą na sukces? Przede wszystkim duża 
pracowitość, specjalizacja w ściśle określonej 
dziedzinie prawa, dobre relacje z klientami, 
znajomość języków obcych, aktywność 
w świecie prawników w kraju i na arenie 
międzynarodowej. Można dorzucić jeszcze 
do tego ustawiczne podnoszenie kwalifi kacji, 
nieszablonowe myślenie (innowacyjność) 
oraz łączenie praktyki z pracą naukową. 
Kryteria wyśrubowane? Nie dla trzydziestu 
prawników – liderów jutra, którzy znaleźli 
się w naszym rankingu. I nie dla wielu 
innych kandydatów do tego zestawienia, 
którzy przed 35. rokiem życia mają już spory 

dorobek, ale na razie musieli ustąpić miejsca 
jeszcze lepszym od siebie. Pasjonaci swojego 
zawodu. Ludzie, którzy poświęcą każdą 
chwilę, by zajmować się tym, co ich 
naprawdę fascynuje – prawem. Do każdej 
z osób, która znalazła się w Rising Stars, to 
określenie pasuje w stu procentach. Różnie  
rozkładają się u nich tylko akcenty. 
U jednych pierwszoplanową rolę gra 
połączenie praktyki zawodowej z działal-
nością naukową, jak u naszej rankingowej 
jedynki Justyny Szpary, Karola Lasockiego 
(nr 3) czy Katarzyny Bilewskiej (nr 5). 
U innych pierwsze skrzypce to wykorzysty-
wanie w innowacyjny sposób wiedzy 
prawniczej w obszarach biznesowych – tu 
przykładem są Sebastian Pietrzyk (nr 2), 
Dariusz Strzelec (nr 4) czy Karol Orzechow-
ski (nr 10), który słynie z umiejętności 
utrzymywania bardzo dobrych relacji 
z klientami. A są jeszcze takie dziedziny, 
które nie są w działalności prawnika 
najważniejsze, ale na które i tak znajduje 
on czas. Ot, chociażby działania pro bono, 
które podejmuje Artur Krzykowski. 

Dzięki pasji i talentowi prawnicy z na-
szego rankingu dziś są wschodzącymi 
gwiazdami tej profesji. Przed nimi kolej-
na pozycja do zdobycia: mistrz. Śledząc 
ich dokonania, nie mam wątpliwości, że ją 
osiągną, i tego im życzę. 

PS I taki szczegół z kuchni redakcyjnej. 
Wiele fi rm i kancelarii nie chciało zgłaszać 
do rankingu żadnych kandydatur, tłuma-
cząc krótko: po co promować konkurencję. 
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Jadwiga Sztabińska
redaktor naczelna 
Dziennika 
Gazety Prawnej

To nie było łatwe zadanie. 
Tegoroczny ranking Rising 
Stars jest pierwszą edycją. 
Tak więc minęły tygodnie, 
zanim kapituła opracowała, 
a następnie zaakceptowała 
metodologię liczenia punk-
tów. W efekcie uczestników 
ocenialiśmy według sześciu 
kryteriów, w których można 
było zdobyć maksymalnie 
100 punktów.

Podstawowym warun-
kiem wzięcia udziału w ran-
kingu był wiek uczestników 
– górna granica wynosi-
ła 35 lat. Kryterium to nie 
służyło jednak ocenie, ale 
przeprowadzeniu wstęp-
nej weryfikacji zgłoszeń. 
Punkty można było zdobyć 
w sześciu kategoriach. Za 
pozycję zawodową na rynku 
i rekomendacje zewnętrze 
i wewnętrzne maksymalnie 
można było otrzymać 35 pkt, 
przy czym rekomendacje we-
wnętrzne oznaczały, że kan-
dydat ma ukończoną egza-
minem aplikację, cieszy się 
zaufaniem klientów (poparli 
jego kandydaturę w rankin-
gu). Z kolei przy rekomen-
dacjach zewnętrznych pod 
uwagę brano opinie anality-
ków, rankingi organizowane 
przez branżową prasę. Drugie 
kryterium dotyczyło pozycji 
zawodowej w miejscu pracy 
– maks. 20 pkt. Kolejne 15 pkt 
można było zdobyć za dodat-
kowe wykształcenie (tytuły 

naukowe, studia podyplomo-
we, kursy etc.). Ważna była 
też innowacyjność prowadzo-
nych projektów. Nominowa-
ni musieli wykazać nie tylko 
wagę rozwiązanego proble-
mu, lecz także wyjątkowość 
zlecenia, nowatorskie podej-
ście do zagadnienia. Nie bez 
znaczenia była także wartość 
transakcji. W efekcie w tym 
segmencie do zdobycia było 
10 pkt. Także 10 pkt przyzna-
waliśmy za innowacyjność 
w sposobie wykonywania za-
wodu w zakresie budowania 
biznesu. Dodatkowo premio-
waliśmy prawników –maks. 
5 pkt – dostrzegających ko-
nieczność działania pro bono. 
Ostatecznej selekcji dokonała 

kapituła I Rising Stars. W jej 
skład weszli: Maciej Bobro-
wicz, prezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych, Witold 
Daniłowicz, prezes Związku 
Pracodawców Prawniczych, 
Iwona Hirsz-Kropińska, 
członek zarządu LexisNexis 
Polska, Jacek Kędzior, part-
ner zarządzający w Ernst & 
Young, Tomasz Laskowski, 
prezes zarządu LexisNexis, 
Iwona Mirosz, wiceprezes 
zarządu Polskiego Stowa-
rzyszenia Prawników Przed-
siębiorstw, Andrzej Zwara, 
prezes Naczelnej Rady Adwo-
kackiej, oraz przewodnicząca 
kapituły redaktor naczelna 
Dziennika Gazety Prawnej 
Jadwiga Sztabińska.  UW

W
O

JC
IE

C
H

 G
Ó

R
SK

I

R
A

FA
Ł 

SI
D

E
R

SK
I

 R
A

FA
Ł 

SI
D

E
R

SK
I

1. Justyna Szpara
34 lata, adwokat,  
Łaszczuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

2. Sebastian Pietrzyk
35 lat, radca prawny 
Domański, Zakrzewski, Palinka Spółka komandytowa

3. Karol Lasocki 
33 lata, radca prawny
Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Należy do nielicznego grona prawników praktyków, któ-
rzy swoją działalność zawodową łączą z uczestnictwem 
w życiu naukowym. Specjalizuje się w rozwiązywaniu 

sporów sądowych i arbitrażowych (w tym międzynarodo-
wych), choć wcześniej z powodzeniem podejmowała się spraw 
dotyczących podatków i nieruchomości. Brała udział w głoś-
nym postępowaniu sądowym i arbitrażowym związanym ze 
sporem o własność udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Współpracę z macierzystą kancelarią zaczęła od wa-
kacyjnych praktyk studenckich, kontynuowała ją po-
tem przez okres studiów i aplikacji, by zaraz po zda-
niu egzaminu adwokackiego zostać najmłodszym 
wspólnikiem. Obecnie jest partnerem zarządzającym
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, przez rok studiowała też w Ratyzbonie, a w 
2011 roku ukończyła International Academy for Arbitration 
Law w Paryżu. Jest rekomendowana w Best Lawyers 2012 
w  dziedzinach arbitrażu i mediacji oraz sporów. Jej kandyda-
turę  w rankingu Rising Stars poparła nie tylko macierzysta 
kancelaria, lecz także parnerzy innych kancelarii. Promuje 
międzynarodowy arbitraż, działając zarówno w Polskim 
Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego, Międzyna-
rodowym Stowarzyszeniu Młodych Prawników (AIJA), jak 
i International Bar Association. Z jej inicjatywy odbędzie się 
w Warszawie III Doroczna Konferencja Arbitrażowa AIJA. Peł-
ni rolę arbitra w dwóch największych sądach arbitrażowych.

Jest współautorką rozdziału dotyczącego postępowań post-
arbitrażowych zamieszczonego w tomie 8 „Systemu prawa 
handlowego”. W opinii ekspertów było to najpoważniejsze 
opracowanie tej tematyki, jakie kiedykolwiek ukazało się 
w Polsce. Udziela się w komisjach zarówno okręgowej, jak 
i Naczelnej Rady Adwokackiej. Na swoim koncie ma impo-
nującą liczbę publikacji. 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i part-
nerstwie publiczno-prywatnym. Doradza fi rmom m.in. 
z branży architektonicznej, transportowej i informatycz-

nej, brał też udział w przygotowaniu i prowadzeniu wielkich 
inwestycji infrastrukturalnych związanych z rozgrywanymi 
właśnie mistrzostwami Euro 2012. 

Sprawdza się w kryzysowych sytuacjach. Takim testem 
była np. sprawa zagrożonej budowy stadionu piłkarskiego 
we Wrocławiu, jednej z czterech polskich aren na Euro 
2012. Doradzał miastu oraz spółce Wrocław 2012 w wy-
borze kolejnego wykonawcy oraz w zakończeniu sporu 
z dotychczasowym wykonawcą. 

Dobrze porusza się w różnych obszarach biznesowych. 
Wspierał zarówno Ministerstwo Finansów, kiedy realizo-
wało projekt e-Deklaracji (zamówienie w trybie PZP), jak 
i PKP Polskie Linie Kolejowe, które modernizowały infra-
strukturę z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności 
(inwestycja o wartości 3 mld zł). Brał udział w pracach nad 
studium wykonalności podczas realizacji w trybie PPP Za-
kładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 
w Warszawie. Stolicy doradzał też w wyborze koncesjona-
riusza, który wyposaży miasto w system nowoczesnych 
wiat przystankowych. Doradza także w przygotowaniu 
strategii prowadzenia sporu. 

Wychodzi z założenia, że klienci nie oczekują znajomości 
sygnatur czy też poszczególnych uchwał Sądu Najwyższe-
go, ale są zainteresowani skutecznym rozwiązaniem ich 
problemu. Ceni sobie samodzielność w pracy, innowacyj-
ność i obcy jest mu schemat pracy „od – do”. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie się doktoryzuje. 
W swojej Alma Mater odbył też studia podyplomowe z pra-
wa spółek. Redaguje bloga ZDP dla środowiska. 

Podobno nie ma takiego terminu, którego by nie dotrzy-
mał, zachowując przy tym najwyższą jakość pracy. Oprócz 
pracy w kancelarii kontynuuje karierę naukową: w ubie-

głym roku został doktorem nauk prawnych na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej 
uzyskał tytuł magister juris na Uniwersytecie Oksfordzkim. 
Jest wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Jego specjalnością są odnawialne źródła energii. 

Ma na swoim koncie doradztwo przy ok. 40 projektach 
farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 3,3 tys. megawatów. Co 
ważne, ma kompleksowe doświadczenie dotyczące każde-
go z etapów prowadzenia inwestycji: od pierwszych umów 
dzierżawy terenów, przez proces pozyskiwania pozwoleń 
środowiskowych, budowę, aż po zawarcie umów sprzedaży 
i dystrybucję energii. Ostatnio był odpowiedzialny za pierw-
sze w Polsce wnioski o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na 
farmy wiatrowe na morzu.

W swoim dorobku ma wiele publikacji dotyczących admini-
stracyjno-prawnych aspektów energetyki odnawialnej,  często 
bierze też udział w konferencjach poświęconych tej tematyce. 
Lasocki był dwukrotnie wyróżniony w prestiżowym dorocznym 
rankingu prawników i fi rm prawniczych prowadzonym przez 
Chambers and Partners (Chambers Europe 2011 i Chambers 
Europe 2012) w zakresie prawa energetycznego i surowców 
materialnych jako młody i utalentowany prawnik.

Od 2011 r. pełni pro bono funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce. Pod jego 
kierownictwem stowarzyszenie stworzyło unikalny w Polsce 
projekt stypendialny dla licealistów, oferując dziś 11 pełnych 
dwuletnich stypendiów dla uzdolnionych naukowo lub arty-
stycznie uczniów z rodzin o niskich dochodach.  Stypendyści 
przez dwa lata uczą się w brytyjskich szkołach z internatem 
i zdają tamtejszą maturę.
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Specjalizuje się w prawie podatko-
wym (kontrola i prowadzenia postę-
powań podatkowych) oraz proble-

matyce cen transferowych dla klientów 
polskich i zagranicznych, działających 
w różnych branżach (telekomunikacja, far-
macja, budownictwo, handel, medycyna). 
Partner, doradza także podmiotom in-
stytucjonalnym oraz klientom indywi-
dualnym w postępowaniach dotyczą-
cych dochodów z nieujawnionych źródeł.  
Jego monografia „Dochody nieujawnione – za-
sady opodatkowania, postępowanie podat-
kowe” została w 2011 roku wyróżniona przez 

DGP w plebiscycie na najlepszą książkę spe-
cjalistyczną w kategorii podatki. Natomiast 
w 2010 roku za książkę „Naruszenia przepi-
sów postępowania przez organy podatkowe” 
został przez nas nagrodzony nagrodą Złotych 
Skrzydeł (najlepsza książka specjalistyczna 
w kategorii podatki). 

W najnowszym rankingu TAX Directors 
Handbook, w którym nominację otrzymała 
jego kancelaria, został wymieniony imien-
nie. Był też nominowany w kategorii po-
datki w prestiżowym międzynarodowym 
rankingu kancelarii i firm prawniczych The 
Legal 500 EMEA.
Posiada imponujący dorobek naukowy. Jest 
autorem oraz współautorem ponad 180 arty-
kułów, komentarzy i glos poświęconych tema-
tyce podatkowej. W 2009 roku uzyskał tytuł 
doktora na Uniwersytecie Łódzkim, którego 
jest absolwentem. Oprócz praktyki adwokac-
kiej jest adiunktem w Katedrze Materialnego 
Prawa Podatkowego UŁ. Członek Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Podatkowego w Pol-
sce, oddziału International Fiscal Association.

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa 
Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkie-
go. Po studiach w Katolickim Uniwersy-

tecie Nijmegen (Holandia) oraz we Fryburgu 
(Szwajcaria) w 2006 roku założył jedną z pierw-
szych w regionie łódzkim prawniczych spółek 
partnerskich. Od tego czasu zespół rozrósł się 
z dwóch do 15 osób. Obecnie partner zarzą-
dzający. Specjalizuje się w prawie UE, mię-
dzynarodowym, gospodarczym prywatnym 
i publicznym, administracyjnym (material-
nym i procesowym), konkurencji i pomocy pu-
blicznej, prasowym i ochronie dóbr osobistych. 
Z sukcesem reprezentował Alicję Tysiąc w głoś- 
nej i szeroko komentowanej sprawie o ochro-

nę dóbr przeciwko archidiecezji katowickiej, 
wydawcy „Gościa Niedzielnego”, i redaktorowi 
naczelnemu „GN”. Z kolei przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje Da-
riusza Barskiego i Bogdana Święczkowskiego, 
którzy skarżą Polskę za sprzeczne ze standar-
dem konwencyjnym stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatów poselskich. Zdolny mówca – jego 
mowę końcową w procesie przeciwko „Goś- 
ciowi Niedzielnemu” cytowało wiele stron 
i portali. Autor licznych publikacji. Jako tre-
ner Korpusu Prezydencji przygotował grupę 
12 tys. urzędników urzędów centralnych do 
obsługi polskiej prezydencji w Radzie UE. Wy-
kłada m.in. w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej w Warszawie oraz Akademii Leona 
Koźmińskiego. Chętnie udziela się społecznie: 
jest członkiem zespołu pomocy prawnej Fe-
deracji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
oraz prowadzi cotygodniowe bezpłatne pora-
dy prawne. Uczestniczył w programie spraw 
precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka (sprawa dostępu obywateli UE do 
służby cywilnej w Polsce).

Absolwent Uniwersytetu Gdańskie-
go, który ostatni rok studiów spędził 
na Uniwersytecie Heinricha Heinego 

w Düsseldorfie, gdzie po uzyskaniu tytułu ma-
gistra rozpoczął podyplomowe studia praw-
nicze. Tam też odbył uzupełniające studia 
w ramach Anglo-American Law. Ma za sobą 
praktyki w kancelarii WendlerTremml w Düs-
seldorfie, przedstawicielstwie Ambasady RP 
w Kolonii, Konsulacie Generalnym RP w Ko-
lonii, Sekretariacie Generalnym Parlamentu 
Europejskiego w Luksemburgu, Trybunale 
Karnym ONZ ds. byłej Jugosławii w Hadze. Po 
powrocie do Polski związał się z kancelarią Do-
mański i Wspólnicy, gdzie obecnie pełni funk-
cję partnera zarządzającego. Specjalizuje się 
w prawie kontraktów oraz negocjacjach, pry-
watnym prawie międzynarodowym, między-
narodowym prawie transportowym oraz w sze-
roko rozumianej komparatystyce prawniczej. 
Niesłychanie ambitny i pracowity. Lider ze-
społu świadczącego obsługę prawną przy 
budowie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdań-
sku, współfinansowanego przez Mechanizm 

Finansowy Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, jego udziałem były także trans-
akcje M&A oraz prowadzenie due diligence.  
Aktywny na polu społecznym. Podczas studiów 
działał w samorządzie studenckim, obecnie 
zaaangażował się pro bono w działalność pol-
sko-niemieckiego stowarzyszenia – jego ce-
lem jest wydobycie z dna jeziora Resko wraku 
niemieckiego wodnopłatowca (projekt „Dzieci 
z Kamp”). W wolnych chwilach żegluje, poluje 
oraz ćwiczy sztuki walki. Swoją przyszłość wi-
dzi w Komisji Europejskiej.

Jeden z lepszych specjalistów od sporów 
i konfliktów. Utworzyła zespół sporów 
korporacyjnych, pierwszą tego typu ini-

cjatywę na rynku usług, który zajmuje się 
doradztwem w zakresie zabezpieczenia in-
teresów potencjalnych uczestników sporów 
w spółkach oraz prowadzenia sporów już ist-
niejących w ramach funkcjonowania spó- 
łek, ich wspólników, akcjonariuszy oraz organów.  
Reprezentuje wiodących klientów kancelarii 
w postępowaniach sądowych, w tym rejestro-
wych oraz arbitrażowych. Konsultuje także 
obsługę transakcji MBA i projektów dotyczą-
cych oceny prelitygacyjnej. Zajmowała się m.in. 
sprawą jednego z największych polskich ban-
ków – spór z akcjonariuszem dotyczył tajno-
ści głosowania podczas walnych zgromadzeń. 
Wielokrotnie pracowała dla zagranicznych in-
westorów. Reprezentowała m.in. duńską firmę 
w sporze o stwierdzenie wykonalności zagra-
nicznego orzeczenia arbitrażowego przeciwko 
największemu polskiemu operatorowi telefonii 
stacjonarnej.  Bilewska jest też głównym pomy-
słodawcą i współorganizatorem Forum Sporów 

Korporacyjnych, którego celem jest przygoto-
wanie zarządów lub akcjonariuszy spółek do 
sytuacji kryzysu i wewnętrznych konfliktów. 
Współpracuje też przy inicjatywach Polskiego 
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw 
oraz jest zaangażowana w działalność samo-
rządu adwokackiego. 

Lista jej publikacji obejmuje kilkaset po-
zycji. Wydała też dwie monografie z prawa 
gospodarczego „Spółka europejska” i „Do-
chodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez 
jej wspólników (acta pro socio)”. Jest absol-
wentką Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem 
habilitowanym, profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Od kilku lat zajmuje czołowe miejsce 
wśród polskich prawników zajmują-
cych się podatkami. Począwszy od 2009 

roku, rokrocznie wymieniana jest rankingu 
Legal 500 EMEA oraz European Legal Experts 
EMEA, z kolei od 2010 roku uwzględniana 
jest w zestawieniu TAX Directors Handbook.  
Zajmuje się podatkami i prawem pracy oraz 
fuzjami i przejęciami. Jej ostatnie projekty 
obejmują m.in. opracowanie struktur podat-
kowych dla międzynarodowych agencji pracy 
w związku z zatrudnianiem pracowników 

z nowych krajów członkowskich, a także przy-
gotowanie programu dodatkowych świadczeń 
pracowniczych (opcje na akcje) dla polskie-
go oddziału firmy notowanej na londyń-
skiej giełdzie papierów wartościowych (LSE).  
Doradza renomowanym międzynarodowym 
korporacjom w sprawach dotyczących zatrud-
nienia, stosunków pracy i rozwiązań kadro-
wych. Opracowuje efektywne podatkowo 
międzynarodowe struktury korporacyjne na 
potrzeby transakcji w obszarze takich jurys-
dykcji, jak Luksemburg, Cypr czy Holandia. 
Autorka wielu artykułów i opinii prawnych 
w sprawach korporacyjnych. Dyplom uzyska-
ła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ukończyła też Academy of Eu-
ropean Law w zakresie europejskiego prawa 
ubezpieczeń społecznych. Biegle włada języ-
kami angielskim i niemieckim. 

Agnieszka Pytlas-Skwierczyńska jest part-
nerem w kancelarii oraz członkiem między-
narodowego zarządu kancelarii Magnusson 
działającej w Polsce, Danii, Estonii, Finlandii, 
Rosji i Szwecji. 

S tarszy prawnik w kancelarii. Od lat jest li-
derem zespołów zadaniowych powoływa-
nych ad hoc. Na co dzień nadzoruje prace 

zespołów procesowych, a także doradza pod-
miotom gospodarczym m.in. z zakresu prawa 
cywilnego, handlowego, autorskiego, ochrony 
konkurencji, gospodarczego, zamówień pu-
blicznych, rodzinnego, spadkowego i karnego. 
Specjalista od prawa modelowego oraz kon-
wencji międzynarodowych dotyczących prze-
lewu wierzytelności. Jest cenionym pełnomoc-
nikiem w sprawach sądowych i arbitrażowych, 
m.in. wygrał postępowanie o stwierdzenie wy-
konalności w Polsce wyroku sądu amerykań-
skiego dotyczącego odszkodowania karnego. 
Zajmuje się też reprywatyzacją i prawem rze-
czowym – w prowadzonej przez niego sprawie 
dotyczącej samoistnego posiadania w dobrej 
wierze trzykrotnie wypowiadał się Sąd Naj-
wyższy, w tym raz w 7-osobowym składzie. 
Negocjator w transakcjach dotyczących nie-
ruchomości, zbycia udziałów lub akcji w spół-
kach kapitałowych. Jako ekspert uczestniczył 
w pracach nad nowelizacją ustawy o komer-

cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego PKP. Autor 
wielu opinii prawnych, w tym dotyczących 
możliwości obrony de lege lata, tzw. własno-
ści dzielonej w pionie. Napisał pierwszą na 
polskim rynku kompleksową monografię po-
święconą umownym ograniczeniom swobody 
przelewu wierzytelności w obrocie krajowym 
i międzynarodowym. Anioł ekonomii – swoim 
doświadczeniem i wiedzą wspiera przedsię-
wzięcia gospodarcze w ramach programu ONZ 
propagującego społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego, na 
którym w 2010 roku obronił pracę doktorską. 

4. Dariusz Strzelec
33 lata, adwokat
Kancelaria Brzeziński, Narolski, Mariański Spółka  
Partnerska

6. Marcin Górski
34 lata, adwokat
Tataj Górski Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów 
i Radców Prawnych

8. Krzysztof 
Kuczyński
34 lata, adwokat,
Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp. k.

5. Katarzyna 
Bilewska
33 lata, adwokat
Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp. k.

7. Agnieszka Pytlas-
-Skwierczyńska
34 lat, adwokat
Magnusson Kancelaria Prawnicza 

9. Artur 
Krzykowski 
32 lata, adwokat
Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria 
Prawnicza Spółka Komandytowa  
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wschodzących gwiazd prawa

D4

Doradza państwowym i prywatnym spółkom z sektora energetycznego i gazowego, pod-
miotom zajmującym się obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi oraz pod-
miotom związanym z energetyką jądrową. Jego praktyka skupia się także wokół zagadnień 

infrastrukturalnych i nieruchomości.
Świadczy usługi spółce Exelon (trzeci co do wielkości operator reaktorów atomowych na 

świecie), która zdecydowała się wystartować w przetargu na świadczenie usług doradztwa 
technicznego przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. 
Orzechowski odpowiada m.in. za zgodność treści oferty z obowiązującym prawem polskim 
i standardami oraz wytycznymi takich organizacji, jak np. Międzynarodowa Agencja Energii. 
Pracował na rzecz członka portugalskiej MSF Group, dla której negocjował treść umowy 
konsorcjum. Na jej podstawie MSF Group działał jako lider konsorcjum realizującego inwe-
stycję drogową w Polsce o wartości powyżej 200 mln zł. Ma duże  doświadczenie w repre-
zentowaniu klientów w transakcjach sprzedaży, nabywania oraz fi nansowania sprzedaży 
i nabywania nieruchomości, a także wynajmu powierzchni komercyjnych i biurowych. Re-
gularnie uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć.

Jest osobą aktywną społecznie, m.in. zaplanował i przeprowadził 9-miesięczną akcję 
lobbingową, której celem było zmniejszenie czesnego na aplikację adwokacką. Autor wielu 
publikacji prasowych. 

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, 
medycznym, autorskim, patentowym, 
europejskim i międzynarodowym. Były 

rzecznik praw obywatelskich Janusz Kocha-
nowski napisał o nim, że jego „sumienność, 
zaangażowanie i odpowiedzialność są zawsze 
gwarancją rzetelnie wykonanej pracy, zaś po-
stawa etyczna i moralna nie budziła nigdy 
wątpliwości”. 

Ma za sobą studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
aplikację sądową, doktorat. Uczęszczał też 
– jako wolny słuchacz – na zajęcia na wy-
dziale lekarskim Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Jest laureatem konkursu 
Profesjonaliści Forbesa 2012 oraz laureatem 
rankingu Top 10 młodych osobowości John-
ny Walker Keep Walking Award w kategorii 
prawo, członkiem zespołu konsultacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także... 
ministrem ds. prawa gospodarczego w go-
spodarczym gabinecie cieni Business Centre 
Club. Autor kilkuset publikacji i wykładow-
ca na WUM. 

W czasie swojej zawodowej drogi, która 
dostarczył, aby materiału na napisanie kil-
ku biografi i, był m.in. głównym specjalistą 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Warszawie, ekspertem medycy i ochrony 

pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
-Gospodarczych przy Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej oraz członkiem komi-
tetu roboczego ds. współpracy z organiza-
cjami zbiorowego zarządzania prawami au-
torskimi. Pomaga Amnesty International 
Polska, Centrum Pro Bono w Warszawie, 
Fundacji Transfuzja czy Stowarzyszeniu 
„Nigdy Więcej”.  

Członek okręgowej izby radców prawnych 
i izby adwokackiej. 

Specjalista od prawa prywatnego, sporów są-
dowych i arbitrażowych. Pełnomocnik pro-
cesowy i doradca w sporach sądowych. Jest 

starszym prawnikiem w kancelarii Barylski T.,
Olszewski A., Brzozowski A. Spółka Koman-
dytowa oraz wykładowcą na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Reprezentuje kluczowych klientów kan-
celarii. Zaangażowany w największe spo-
ry z zakresu prawa cywilnego i zamówień 
publicznych, które dotyczą projektów in-
frastrukturalnych i roszczeń wynikających 
z umów o roboty budowlane. Prowadzi lub 
konsultuje liczne sprawy dotyczące odpo-
wiedzialności odszkodowawczej. Zajmuje 

się także zagadnieniami uznawalności, wy-
konalności i uchylania przez sądy polskie 
wyroków sądów polubownych i wyroków 
sądów państw obcych. Jest autorem wielu 
skarg kasacyjnych, które zostały przyjęte do 
rozpoznania przez Sąd Najwyższy. 

W swojej działalności naukowej podejmuje 
się tematów nowatorskich lub słabo opra-
cowanych. Jego rozprawa doktorska „Bez-
prawność jako przesłanka odpowiedzialności 
odszkodowawczej” została wysoko oceniona 
przez recenzentów. Zawiera ona analizę i re-
interpretację pojęcia bezprawności w prawie 
polskim, zarówno deliktowym, jak i kon-
traktowym. Wielokrotnie cytowane są jego 
opracowania dotyczące służebności przesyłu, 
spełnienia świadczenia w wyniku egzekucji 
na rzecz osoby, która nie jest wierzycielem, 
oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa. 
Jest współautorem komentarza do kodeksu 
cywilnego pod red. K. Osajdy. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą 
staże w sądach i organach administracji we 
Włoszech i w Wielkiej Brytanii. 

Starszy prawnik w zespole prawa ochrony 
konkurencji w warszawskim biurze CMS 
Cameron McKenna.

Specjalizuje się w prowadzeniu postę-
powań przetargowych oraz projektów in-
frastrukturalnych, które są realizowane 
w formule partnerstwa publiczno-praw-
nego.  Doradzał zarówno zamawiającym, 
jak i wykonawcom. Z powodzeniem świad-
czył porady prawne w ramach przedsięwzięć 
przetargowych dotyczących budowy i eks-

ploatacji autostrad, rezerwacji częstotliwo-
ści (prawo telekomunikacyjne), uzbrojenia 
(projekt realizowany na podstawie decyzji 
291/MON), a także świadczeń zdrowotnych. 

W międzynarodowym rankingu Cham-
bers Global 2012, w którym kryteriami oceny 
nominowanych prawników są doświadcze-
nie, zaangażowanie w projekty oraz profe-
sjonalne podejście do klienta, Tański został 
zakwalifi kowany jako associate to watch. 

Inicjator cyklicznych badań, których ce-
lem jest poznanie opinii przedsiębiorców na 
temat prawa zamówień publicznych. Pro-
wadzi również szkolenia dla polskich i za-
granicznych podmiotów za pośrednictwem 
platform internetowych. Jest członkiem Ne-
twork of Young Polish Professionals oraz 
AmCham Policy Group. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uni-
wersytetu w Bonn. Ukończył także Center of 
American Law Studies, British and European 
Law Studies Center. 

Uzyskał świadectwo bezpieczeństwa prze-
mysłowego uprawniające do dostępu do in-
formacji niejawnych oznaczonych klauzu-
lami „Tajne”, „NATO secret” i „EU secret”. 

Jeden z nielicznych ekspertów od zamówień 
publicznej na rynku energetycznym. Ostatni 
prowadzony przez Kosiora projekt jest wy-

ceniany na 11 mld zł.
Swoją karierę rozpoczął w 2005 roku po 

ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę w Kan-
celarii Łatała i Wspólnicy rozpoczął w 2007 
roku – przez rok pracował na stanowisku 
prawnika, następnie awansował na stano-
wisko starszego prawnika, a w połowie 2010 
roku zaczął prowadzić dział zamówień pu-
blicznych w ramach Wydziału prawo Cy-
wilne i Administracyjne. Doradzał przy naj-
większych inwestycjach w Polsce i Europie, 
które dotyczyły budowy elektrowni na pa-
rametry nadkrytyczne.

Doskonale sprawdza się jako negocjator. 
Od kilku lat aktywnie wspiera akcję „Praw-
nicy dzieciom”, podczas której zbierane są 
fundusze dla szpitala dziecięcego w Krako-
wie-Prokocimiu. Propagator sportu wśród 
młodzieży. Udziela bezpłatnych porad praw-
nych kobietom prowadzącym lub planują-

cym rozpocząć własną działalność gospo-
darczą. Autor publikacji dotyczących prawa 
zamówień publicznych, wykładowca specja-
listycznych szkoleń, kursów i seminariów 
poświęconych inwestycjom w polski sektor 
elektroenergetyczny. 

Jest członkiem Wydziału Dyscypliny Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, uczestniczył 
w opracowywaniu kodeksu sportowego 
PZPN. Obecnie kończy studia podyplomo-
we zarządzanie organizacjami sportowymi.

10. Karol Orzechowski 
31 lat, adwokat 
Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k.

11. Jacek Świeca
32 lata, radca prawny 
Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy sp.k.

13. Jędrzej Kondek 
29 lat, radca prawny
Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria 
Prawnicza Spółka Komandytowa  

12. Hubert Tański
34 lata, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta 
Spółka Komandytowa

14. Kamil Kosior
31 lat, radca prawny 
Łatała i Wspólnicy
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S tarszy prawnik w departamencie nie-
ruchomości i budownictwa warszaw-
skiego biura CMS Cameron McKenna.  

W rankingu Chambers Europe jej zespół 
otrzymał brand 2 w sektorze budownictwo. 
W tym samym roku w innym prestiżowym 
międzynarodowym rankingu Legal 500 
otrzymał również poziom drugi w ramach 
prawo nieruchomości – prawnicy zespołu 
zostali wyróżnieni za wiedzę na temat lo-
kalnych uwarunkowań i procedur. 

Doradza przede wszystkim przy projek-
tach dotyczących parków logistycznych 
w Polsce. Z jej usług korzystał m.in. wiodący 
brytyjski deweloper i zarządca nowoczesnej 
powierzchni biznesowej w Polsce – w jego 
imieniu negocjowała umowy typu pre-let 
na realizację projektów w systemie build-
-to-suit. Przygotowuje dla zagranicznych 

funduszy umowy dotyczące struktury kor-
poracyjnej, wykonawstwa projektów (deve-
lopment agreement), nabycia nieruchomości 
wraz z analizami stanu prawnego obiektów. 
Zajmuje się także umowami kredytowymi 
dla spółek kredytowych. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego, który 
ukończyła z wyróżnieniem.

Już w wieku 25 lat samodzielnie obsługiwał 
jeden z najlepszych domów maklerskich ryn-
ku niepublicznego. Szef departamentu rynku 

kapitałowego, w tym roku awansował na wspól-
nika kancelarii. W 2009 roku ukończył na Uni-
wersytecie Warszawskim studia podyplomowe 
prawa rynku kapitałowego i w tym samym roku 
rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Pra-
wa Cywilnego. Brak aplikacji nie przeszkadza 
mu prowadzić wielomiliardowych projektów. 

Uczestniczył przy wprowadzaniu do obrotu na 
rynku zorganizowanym akcji takich spółek, jak 
GKS GieKSa Katowice, Blue Tax Group, Ekopol 
Górny Śląsk Holding. Opracował też koncepcję 
wytoczenia powództwa przez 34 inwestorów 
przeciwko spółce publicznej w związku ze szko-
dami powstałymi na skutek niezgodnego z pra-
wem sporządzenia prospektu emisyjnego, którą 
następnie przeprowadził w praktyce. Sprawa ta 
stała się pierwszym w historii polskiego rynku 
kapitałowego pozwem zbiorowym inwestorów 
dochodzących swoich praw przeciwko spółce 
publicznej. Przy czym nie wykorzystano w niej 
ustawy o postępowaniu grupowym, ale przepisy 
kodeksu cywilnego. 

Wykładowca i prelegent seminariów, szko-
leń dla inwestorów giełdowych oraz kursu 
przygotowującego do egzaminu na agenta 
firmy inwestycyjnej zorganizowanego przez 
Instytut Rynku Kapitałowego. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidual-
nych – współpracuje z działem interwencji, 
który pomaga drobnym inwestorom w wal-
ce o swoje prawa z giełdowymi gigantami. 

Specjalista od rynków kapitałowych. 
Uczestnik wielu prestiżowych transakcji 
dotyczących papierów wartościowych 

i prawa spółek handlowych. Jego projekty 
dotyczą nabycia akcji lub przedsiębiorstw, 
programów prywatyzacji, ofert publicznych, 
emisji papierów dłużnych. Najnowsza, jesz-
cze niepublikowana edycja Legal 500 2012 
określa go mianem experienced lawyer.

Doradzał Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
przy wprowadzaniu jej akcji do obrotu na 
Giełdę Papierów Wartościowych – była to 
największa w 2011 roku oferta akcji prze-
prowadzana przez Skarb Państwa, czwarta 
co do wielkości oferta publiczna w historii 
warszawskiej giełdy oraz druga co do wiel-
kości w pierwszej połowie roku w Europie. 
Wartość transakcji wyniosła 5,37 mld zł. Na 
swoim koncie ma też wprowadzenie do ob-
rotu na GPW obligacji strukturyzowanych, 
oferowanych na podstawie prospektu pod-
stawowego zatwierdzonego przez niemiecką 
Federalną Komisję Nadzoru Finansowego. 
Współpracował z władzami Warszawy przy 

programie emisji euroobligacji o wartości 
1,3 mld euro. Świadczył usługi ukraińskie-
mu producentowi rolnemu Agroton Public 
Limited i subemitentom akcji debiutującej 
na GPW spółki Kulczyk Oil Ventures Inc. Do-
radzał także BNP Paribas w związku z ofertą 
publicznych i prywatnych strukturyzowa-
nych obligacji Vitalis powiązanych z in-
deksami giełdowymi rynku nieruchomości 
oraz metali szlachetnych zapewniających 
pełną ochronę kapitału w dacie wykupu. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, swoją wiedzę 
pogłębiał też na Uniwersytecie w Glasgow.

J ej domeną jest prawo ksiąg wieczy-
stych i hipoteki (jej praca doktorska 
na Uniwersytecie Jagiellońskim „Rę-

kojmia wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych” ukazała się w formie monografii).  
Pracę w kancelarii KKG rozpoczęła zaraz po 
studiach w charakterze prawnika stażysty, 
kilka miesięcy później była już aplikantką rad-
cowską, by w wieku 30 lat zostać partnerem.   

Prowadziła wiele postępowań sądowych 
i arbitrażowych dla klientów instytucjonal-
nych. Brała udział w przygotowaniu obsługi 
procesowej w sporze o udziały w PTC (uzna-
wanym za największy i najciekawszy tego 
typu proces w Polsce). Autorka pism i stra-
tegii procesowych w wielomilionowych 
sprawach, jej dziełem jest m.in. sukces za-
kończony reformatorskim wyrokiem Sądu 
Najwyższego w sprawie upadłości spółki de-
weloperskiej Leopard (CSK 300/11). Zajmuje 
się sprawami dotyczącymi szeroko pojęte-
go obrotu nieruchomościami. Ma także do-
świadczenie w sprawach upadłościowych.  
Chwalona za piękny, zrozumiały i przekonu-
jący styl pisania, który ujawnia się nie tylko 
w opracowaniach naukowych, lecz także pi-
smach procesowych. 

Autorka wielu monografii, glos i artyku-
łów z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa 
zobowiązań. Absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

Szef działu korporacyjnego oraz fuzji 
i przejęć w polskim biurze kancelarii Bird  
& Bird. Specjalista od prawa handlowego, 

nieruchomości oraz cywilnego. Szeroka spe-
cjalizacja pozwala mu doradzać w sprawach 
z zakresu prawa telekomunikacyjnego, włą-
czając w to działalność MNO/MVNO/MVNE. 
Przygotował i przeprowadził wiele transakcji 
fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i w skali 
międzynarodowej (cross-border). Jego zespół 
znalazł się w rankingu Legal 500 2012, przy 
czym Zdzisław Patryk Galicki został w nim 
wymieniony imiennie jako ceniony fachowiec.

Na co dzień doradza największym mię-
dzynarodowym funduszom inwestycyjnym. 
Uczestniczył w kilkudziesięciu wielomiliono-
wych transakcjach kupna-sprzedaży nierucho-
mości biurowych i centrów handlowych na 
terenie całej Polski. Doradzał także w zakresie 
leasingu nieruchomości i finansowania oraz 
refinansowania inwestycji. Stworzył pierwszą 
w Polsce strukturę funduszu oferującego właś- 
cicielom nieruchomości rentę dożywotnią, 
doprowadził też do konsolidacji wszystkich 

spółek  jednego z największych producentów 
z branży fotograficznej. Reprezentuje klien-
tów w postępowaniach administracyjnych 
i sądowych związanych z roszczeniami dekre-
towymi. Jest autorem publikacji oraz stałym 
prelegentem szkoleń z zakresu prawa handlo-
wego oraz na polskich i międzynarodowych 
konferencjach branżowych. 

Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z  powodzeniem wykorzystuje doświad-
czenie, które zdobył w londyńskich 
instytucjach ubezpieczeniowych.  

Partner lokalny. Jeden z nielicznych praw-
ników na rynku polskim wyspecjalizowany 
w reprezentowaniu ubezpieczycieli i rease-
kuratorów w sprawach dotyczących szkód 
ubezpieczeniowych wynikających ze specjali-
stycznych umów. Reprezentował wiodącego 
amerykańskiego ubezpieczyciela w sporach 
wynikających z umów o odpowiedzialności 
cywilnej członków władz spółki – dotyczyły 
rzekomych błędów w zarządzaniu związa-
nych z zawarciem transakcji pochodnych 

o łącznej wartości 50 mln euro. Pomagał mię-
dzynarodowym ubezpieczycielom w związku 
ze szkodami polisy banku Blankiet Bond. Do-
radzał międzynarodowym konsorcjom grup 
ubezpieczeniowych w postępowaniach doty-
czących zawalenia się hali targowej w Kato-
wicach. Z powodzeniem zajmuje się sporami 
administracyjnymi i regulacyjnymi. Dora-
dzał wykonawcom autostrady A1 w sporze 
z ministrem transportu, który dotyczył wy-
gaśnięcia koncesji na budowę i eksploatację 
autostrady. Wśród jego klientów są też spół-
ki energetyczne, którym pomagał w sporze 
z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki roz-
strzygnąć kwestię kosztów osieroconych, 
tzn. powstałych w wyniku rozwiązywania 
długoterminowych umów na dostawę mocy 
i energii elektrycznej. Reprezentował holen-
derski holding ubezpieczeniowy w związku 
z naruszeniem reputacji, a także w sporach 
przeciwko członkom parlamentu. 

Znajduje czas na działalność pro bono. 
Doradza m.in. Federacji Polskich Banków 
Żywności. Absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

15. Anna Brzoza- 
-Ostrowska 
34 lata, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta 
Spółka Komandytowa

17. Jarosław Rudy
28 lat
Adwokaci i Radcowie Prawni  
Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy

19. Bartosz 
Smardzewski
29 lat, adwokat
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy  
Kancelaria Prawna sp.k.

16. Barbara Jelonek-
-Jarco
30 lat, adwokat
KKG Kubas Kos Gaertner Adwokaci

18. Zdzisław Patryk 
Galicki
35 lat, radca prawny
Kancelaria Prawnicza Bird & Bird  
Maciej Gawroński sp.k.

20. Sebastian Pabian 
33 lata, adwokat 
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy 
– Kancelaria Prawna sp.k.
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30
wschodzących gwiazd prawa

D6

Specjalista od transakcji fuzji i przejęć 
oraz prawa konkurencji, lider zespołów 
przy procesach due diligence. Uczestni-

czy w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, 
pomaga inwestorom branżowym (m.in. ban-
kom, ubezpieczycielom, fi rmom energetycz-
nym IT oraz FMCG) w transakcjach nabycia 
publicznych i prywatnych spółek. Z powo-
dzeniem reprezentuje fundusze private 
przy kupnie polskich spółek portfelowych. 
Z jego usług korzystała Telekomunikacja 
Polska przy zbyciu spółki Emitel, PGNiG przy 
sprzedaży Vattenfall Heat Polska, Energio 
Pro przy prywatyzacji Zespołu Elektrowni 
Wodnych Nidzica. W swoim portfolio ma też 
doradztwo jednej z największych japońskich 
fi rm podczas pionierskiej próby inwestycji 
w polską spółkę high-tech. Pomagał rów-
nież w reorganizacji SwePol Link, operatora 

podmorskiego kabla energetycznego łączą-
cego Polskę ze Szwecją. Brał udział w  wielu 
przedsięwzięciach dotyczących międzyna-
rodowych koncentracji przedsiębiorstw – w 
tego typu sprawach najczęściej pełni funkcję 
koordynatora procesu jednoczesnego pozy-
skania zgód organów antymonopolowych 
w kilkunastu krajach (czasami znajdujących 
się na różnych kontynentach). 

 Uczestnik postępowań przed Komisją Eu-
ropejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, m.in. w sprawie T-45/07, 
w której Sąd Unii Europejskiej uchylił w ca-
łości decyzję komisji nakładającą wielomi-
lionowe kary.

Członek Stowarzyszenia Prawa Konkuren-
cji. Publikuje w polskiej i zagranicznej pra-
sie. Znajduje czas na działalność pro bono, 
m.in. pomagał w założeniu Fundacji Prawo 
do Pomocy. Od kilku lat przekazuje swoje do-
świadczenie studentom prawa, występując 
w roli sędziego w największym na świecie 
konkursie typu moot court im. P.C. Jessupa.  
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego, który 
ukończył z wyróżnieniem.  w

S tarszy prawnik, specjalistka od ubezpie-
czeń. Przewagę nad konkurencją daje jej 
świetna znajomość rynku ubezpiecze-

niowego i działających na nim podmiotów. 
Świadczyła kompleksowe usługi m.in. przy 
połączeniu dwóch zakładów ubezpieczeń 
(była to jedna z największych transakcji na 

rynku ubezpieczeń ostatnich lat), doradzała 
również przy uzyskiwaniu zezwoleń Komisji 
Nadzoru Finansowego dla Banku Rezerwy 
Federalnej w Nowym Jorku w związku z re-
strukturyzacją globalnej grupy ubezpieczeń. 
Z powodzeniem  uczestniczyła w transakcji 
przejęcia banku oraz funduszu inwestycyj-
nego, przeprowadzała restrukturyzację właś-
cicielską w jednym z największych obecnie 
na rynku zakładów ubezpieczeń – świadczyła 
usługi doradcze pod względem regulacyjnym 
i korporacyjnym.  

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt publi-
kacji dotyczących prawa ubezpieczeń go-
spodarczych, ochrony danych osobowych 
oraz prawa konsumenckiego. Jako prele-
gent uczestniczy w spotkaniach branżowych 
i warsztatach przeznaczonych dla przedsta-
wicieli rynku ubezpieczeniowego. 

Jest absolwentką Uniwersytetu War-
szawskiego. Umiejętności zdobywała także 
w Szkole Prawa Brytyjskiego i Europejskie-
go, University of Cambridge, International 
Business and Trade Summer Law Program, 
Catholic University of America. 

Zajmuje się zagadnieniami prawa pu-
blicznego gospodarczego, w szcze-
gólności prawem energetycznym 

i zamówień publicznych. Ekspert od pra-
wa europejskiego. Doradzał PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna w projekcie 
pierwszej w Polsce instalacji demonstracyj-
nej służącej wychwytywaniu, transportowa-
niu i składowaniu dwutlenku węgla. Poma-
gał również spółce akcyjnej Gaz-System i jej 
spółce zależnej Polskie LNG przy umowie na 
opracowanie projektu wykonawczego oraz 
wybudowanie i przekazanie do użytkowania 

terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

 Obecnie doradza konsorcjum LHI/E.ON 
Energy Waste AG w przetargu na budowę 
pierwszej w Polsce spalarni realizowanej 
w systemie partnerstwa publiczno-prywat-
nego w Poznaniu. 

 Praca zawodowa nie przeszkodziła mu 
obronić w 2010 rku pracę doktorską z wy-
różnieniem. Jest również autorem wydanej 
w 2012 roku monografi i „Interes publiczny 
w prawie energetycznym UE” oraz dwóch ob-
szernych komentarzy do ustaw – o koncesji 
na roboty budowlane lub usługi oraz usta-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Działa pro bono – świadczy porady prawne 
dla powstającego Muzeum Żydów Polskich.
Wykłada na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jako 
adiunkt prowadzi ćwiczenia z prawa Unii 
Europejskiej.  v

P rawnik w praktyce rynków kapitało-
wych oraz fuzji i przejęć w kancelarii 
White & Case, w najnowszej publikacji 

Legal 500 2012 zyskał już miano experienced 
lawyer, a prestiżowe wydawnictwo ekono-
miczne IFLR1000 w 2011 roku wymieniło go 
jako obiecującego prawnika zajmującego się 
rynkami kapitałowymi. 

Specjalizuje się w prawie handlowym, 
w szczególności w problematyce prawa spół-
ek akcyjnych, prawa rynku kapitałowego, 
zagadnieniach prywatyzacji oraz nadzoru 
korporacyjnego. Choć ma za sobą dopiero 
4-letnią praktykę zawodową, to już uczestni-
czył w wielu prestiżowych projektach, m.in. 
był członkiem zespołu negocjacyjnego przy 
zawarciu ugody między Eureco BV a Polską, 
która skończyła 10-letni spór o kontrolę nad 
największym polskim ubezpieczycielem PZU, 
doradzał Jastrzębskiej Spółce Węglowej przy 
wprowadzaniu jej akcji na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Lista wielo-
milionowych transakcji, w których dora-
dzał, obejmuje kilkadziesiąt pozycji, przy 
czym wiele z nich ma charakter pionier-
ski. Często zasiada przy stole negocjacyjnym 
– uczestniczy w rozmowach dotyczących 
największych i najbardziej skomplikowanych 
transakcji. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

21. Jakub Gubański 
32 lata, adwokat
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz
i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

23. Ewa Świderska
30 lat, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka 
Komandytowa

22. Piotr
Bogdanowicz
29 lat, radca prawny
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz 
i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

24. Rafał Kamiński 
28 lat, aplikant radcowski
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy  
Kancelaria Prawna sp.k.
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S tarszy prawnik zajmujący się na co dzień spo-
rami sądowymi z udziałem instytucji finan-
sowych. Uczestniczył też w restrukturyza-

cji spółki akcyjnej Gwarant Grupa Kapitałowa. 
W tym projekcie musiał reprezentować pięć nieskupionych 
w konsorcjum banków, których interesy nie zawsze były jed-
nakowe – każdy z nich miał inną politykę restrukturyzacyj-
no-windykacyjną oraz odmienne zabezpieczenie. Doradzał 
także przy restrukturyzacji wielowalutowego refi nansowania 
dla Grupy Ciech oraz umowach pomiędzy wierzycielami na 
kwotę 1,3 mld zł. Była to pierwsza tej wielkości transakcja, 
w której w pełni została zastosowana metoda londyńska, przy 
czym wszystkie banki (Europejski Bank Odbudowy i Roz-
woju, ING Bank Śląski, Citibank, PKO BP, Pekao, Millenium 
Bank, BRE Bank i DnB NORD Polska) negocjowały warunki 
w dobrej wierze. 

Zwolennik upraszczania komunikacji transakcyjnej, skra-
cania i upraszczania dokumentacji kontraktowej. Jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w Europej-
skiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, z kolei dokto-
rat „Jurysdykcja krajowa w transgranicznym postępowaniu 
upadłościowym w Unii Europejskiej” bronił w Instytucie 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publikacje w Pol-
sce i za granicą.

25. Bartosz Merczyński 
34 lata, radca prawny
Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.
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P ragmatyk, wymagający partner w negocjacjach, 
mistrz budowy trwałych relacji z klientami. 
Znakomicie odnajduje się w wieloaspektowych 

projektach polskich i transgranicznych, które są 
związane z kilkoma jurysdykcjami. Choć koncen-
truje się na bankowości i finansach, a jego klientami 
są m.in. banki, kredytobiorcy, fundusze inwestycyjne 
i capital/private equity, ma duże doświadczenie z za-
kresu prawa handlowego. Partner lokalny w prak-
tyce bankowości i finansów. Posiada uprawnienia 
w zakresie prawa angielskiego i polskiego.

Wartość transakcji, w których doradza jego zespół, 
z reguły opiewa na miliardy euro. Pomagał polskie-
mu producentowi wyrobów stalowych należącemu 
do hiszpańskiej grupy CELSA w związku z restruk-
turyzacją spółek w Polsce, na Litwie i w Estonii (cały 
proces trwał 20 miesięcy i zakończył się restruktu-
ryzacją długu na kwotę 500 mln euro), bankom ING 

Bank Śląski i BZ WBK w związku z finansowaniem 
nabycia przez Eurocash sieci hurtowni Tradis.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego (studia ukończył z wy-
różnieniem) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego 
na UW. Ma za sobą pracę dla angielskiego wymiaru 
sprawiedliwości – pracował jako solicitor Sądu Naj-
wyższego w Anglii i Walii. 

Zwolennik wykonywania zawodu według stan-
dardów angielskich – uważa, że każda sprawa wy-
maga nie tylko doskonałej znajomości przepisów, 
lecz także poznania potrzeb biznesowych klienta 
i środowiska, w którym on działa. Choć zawsze jest 
nastawiony na sukces, to dużą wagę przykłada do 
zasad etyki zawodowej. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów 
Kapitałowych oraz Stowarzyszenia Praktyków Re-
strukturyzacji. 

L ider zespołu ochrony własności inte-
lektualnej w polskim biurze kancelarii. 
Od 2001 roku doradza przedsiębiorcom 

i klientom instytucjonalnym. Poza ukoń-
czeniem studiów prawniczych na Uniwer-
sytecie Warszawskim w 2003 roku uzyskał 
tytuł LL.M. z zakresu prawa europejskiego 
i porównawczego na Uniwersytecie Ma-
astricht w Holandii. W 2009 roku ukończył 
również Siódmy Specjalny Moduł dotyczący 
Wspólnotowego Znaku Towarowego na Uni-
wersytecie Alicante w Hiszpanii w ramach 
programu Magister Lucentinus. Prawnik 
patentowy na liście IAM Patent 1000 2012. 

Specjalizuje się w prawie własności inte-
lektualnej, reklamy i mediów, IT oraz handlu 
elektronicznego, gier hazardowych, ochrony 
danych osobowych, nieuczciwej konkurencji, 
zamówień publicznych, ochrony dóbr oso-
bistych i rozwiązywaniu sporów (arbitraż, 
spory sądowe i sądowo-administracyjne), 
a także prawie farmaceutycznym. Przed 
dołączeniem do zespołu Bird & Bird był od-
powiedzialny za praktykę własności inte-
lektualnej i mediów w wiodących polskich 
kancelariach oraz zdobywał doświadczenie 
w Biurze ds. Instytucji Demokratycznych 
i Praw Człowieka OBWE. Ostatnio otrzymał 

rekomendację, by znaleźć się na prestiżowej 
liście Intellectual Asset Management Worl-
d’s Leading Patent Practitioners. Kierowany 
przez niego zespół zdobył tytuł  Silver Band. 

Dynowskiemu z powodzeniem udaje się 
łączyć pracę zawodową z wykładami na Uni-
wersytecie SAR, w Akademii Komunikacji 
Marki, Centrum Praw Własności Intelektu-
alnej im. H. Grocjusza w Krakowie, Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikar-
stwa w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Doktorant w Instytucie 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

S tarszy prawnik w warszawskim biurze 
kancelarii koncentruje się na sprawach 
związanych z codziennym zarządzaniem 

zasobami ludzkimi, transakcjami handlo-
wymi i restrukturyzacją (połączenie spółek 
i outsourcing). Brał udział w jednym z pierw-
szych na polskim rynku transgranicznym 
połączeniu spółek kapitałowych, doradzając 
i współkoordynując je w części pracowniczej. 

Uczestniczy w transakcjach związanych 
z międzynarodowym transferem pracow-
ników połączonych z restrukturyzacją i out-
sourcingiem. Pełni funkcję strategicznego 

doradcy w całym procesie zmian, prawnika 
wewnętrznego spółki, a także często poma-
ga w kontaktach z agencjami PR odpowie-
dzialnymi za przygotowanie strategii komu-
nikacyjnej. 

Doradza zagranicznym firmom przy za-
trudnianiu kadry menedżerskiej – wielo-
krotnie uczestniczył w negocjowaniu kon-
traktów oraz umów. Pomaga także przy ich 
rozwiązywaniu. Wielokrotnie wspierał firmy 
decydujące się na zastosowanie alternatyw-
nych i elastycznych form zatrudnienia, re-
dukcję kosztów bez redukcji załogi. Jego do-
meną jest prezentowanie opinii prawnych 
w sposób zrozumiały dla klienta.  

Znajduje też czas na działalność pro bono, 
m.in. świadczył bezpłatne porady jednej 
z warszawskich instytucji zajmującej się 
służbą zdrowia. Jest absolwentem Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. 

Członek grupy prawa nieruchomości 
w kancelarii Baker & McKenzie od 
pięciu lat specjalizuje się w sprawach 

związanych z sektorem nieruchomości i pro-
jektami infrastrukturalnymi z perspektywy 
prawa cywilnego, administracyjnego, han-
dlowego i unijnego. Reprezentuje zarówno 
klientów polskich, jak i zagranicznych przed 
organami administracji, sądami powszech-
nymi i administracyjnymi. Jest uczestni-
kiem największych transakcji na rynku 
nieruchomości, m.in. reprezentował spół-
ki: Hochtief Development Poland, Warbud, 

Autostradę Wielkopolską, Autostradę Ma-
zowsze, Liebrecht & Wood, ING Bank Śląski, 
ING Tease Polska, ING Securities, Lockheed 
Martin. Wykonuje kompleksowe usługi na 
rzecz podmiotów kupujących i sprzedają-
cych nieruchomości biurowe (m.in. odpo-
wiada za badanie prawne nieruchomości, 
przygotowuje strukturę transakcji, uczest-
niczy w negocjacjach z architektami, wy-
konawcami, podmiotami deweloperskimi, 
przygotowuje także umowy). Doradzał przy 
budowie pierwszego i drugiego odcinka A2 
oraz czterech odcinków A1. Na swoim koncie 
ma także pomoc przy przetargu na budowę 
i eksploatację elektronicznego poboru opłat 
drogowych w Polsce. 

Zdaniem przełożonych ma udział w suk-
cesach kancelarii, które przekładają się na 
wysoką jej pozycję w polskich i światowych 
rankingach. Kancelaria zdobyła m.in. ty-
tuł lidera w dziedzinie prawa budowlanego 
w rankingu Chambers Europe 2011. 

Jest absolwentem wydziałów prawa i ad-
ministracji oraz zarządzania i marketin-
gu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Stale współpracuje z Katedrą 
Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomicz-
no-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

Twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec 
specjalizującej się m.in. w międzyna-
rodowym planowaniu podatkowym, 

czyli zakładaniu i kompleksowej obsłudze 
spółek i fundacji w rajach podatkowych. Fir-
ma oferuje klientom m.in. administrowanie 
spółkami w takich jurysdykcjach, jak Samoa, 
Vanuatu, Wyspy Marshalla czy Bermudy. 
Nogacki tworzy wielopoziomowe struktu-
ry podatkowe, w których skład wchodzą nie 
tylko spółki, lecz także trusty, prywatne fun-
dusze inwestycyjne oraz mało znane polisy 
inwestycyjne.

Doradzał w projektach obejmujących emi-
sje papierów wartościowych, przejęcia i fuzje 
instytucji finansowych czy negocjowanie 
umów wdrażania kluczowych systemów IT. 
Oprócz tego świadczy usługi bieżącej obsługi 
prawnej na rzecz polskich i zagranicznych 
spółek, fundacji i funduszy inwestycyjnych. 
W 2010 roku otrzymał od rządu Anguilli 
(brytyjskiego terytorium zamorskiego) no-
minację overseas agent. Dzięki temu jest 
jedyną w Europie Wschodniej osobą upraw-
nioną do wpisywania spółek bezpośrednio 
do rejestru handlowego Anguilli, czyli bez 
pośrednictwa sądu rejestrowego czy organu 
administracji.  

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu oraz podyplomowych stu-
diów z zakresu prawa międzynarodowego na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Pasjonat komputerów 
i internetu. Twórca internetowego serwisu 
o międzynarodowym planowaniu podatko-
wym. Amatorsko zajmuje się również kom-
ponowaniem muzyki elektronicznej.

26. Tomasz Ostrowski 
34 lata, radca prawny
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

27. Piotr Dynowski
33 lata, aplikant radcowski
Kancelaria Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k.

29. Tomasz 
Sancewicz 
30 lat, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka 
Komandytowa

28. Mateusz Grabiec 
34 lata, adwokat
Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa

30. Robert Nogacki 
34 lata, radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
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Dodatkowe informacje: 
tel. 22 761 31 27, 801 626 666, www.gazetaprawna.pl/oferta2012
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Prawnik
w każdą środę tylko 
dla prenumeratorów DGP

Zamów prenumeratę na III kwartał

zyskasz

dodatkowo pakiet przywilejów

Prenumerata

   5 dodatków specjalistycznych, 
których nie kupisz w kiosku
 Księgowość i Podatki  Firma i Prawo 
 Nowe Prawo  Samorząd i Administracja 
 Kadry i Płace

   10 książek z cyklu Poradniki DGP 
zbiór najważniejszych przepisów z zakresu 
podatków, prawa pracy, prawa gospodarczego 
(książki w wersjach: papierowej i PDF)

   4 szkolenia specjalistyczne
4 internetowe szkolenia z zakresu podatków, 
prawa i doskonalenia umiejętności osobistych

   30% zniżki na Serwis Księgowy 
i Kadrowy GP
internetowe serwisy o podatkach, 
rachunkowości, wynagrodzeniach, 
prawie pracy, ubezpieczeniach, BHP 

   30% zniżki na e-wydanie DGP
bieżące wydania dziennika, internetowe 
archiwum wydań od 2002 roku, baza aktów 
prawnych, wskaźniki, stawki 

   płyty, książki, broszury tematyczne
w prenumeracie w wersji Premium

Aby w cenie prenumeraty dziennika otrzymać dodatkowo tygodnik Newsweek, 
zamawiając prenumeratę musisz zgłosić chęć skorzystania z promocji DWA TYTUŁY W CENIE 
JEDNEGO i zamówić oba tytuły: Dziennik Gazetę Prawną i tygodnik Newsweek, razem w cenie 
Dziennika Gazety Prawnej. Oferta dostępna wyłącznie w fi rmach kolporterskich: RUCH SA, 
Garmond Press, GLM, Kolporter SA, As Press.
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