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SPECJALIZACJA 

Postępowania sądowe. 

DOŚWIADCZENIE 

Przez ostatnie kilka lat zdobywał doświadczenie w butikowych kancelariach prawnych oraz 

w dziale prawnym firmy budowlanej. Daniel specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym 

i procesowym, prawie wekslowym oraz prawie spółek. Posiada także doświadczenie 

w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. 

WYBRANE PROJEKTY 

 postępowania sądowoadministracyjne 

 Reprezentacja jednego z największych polskich producentów akcesoriów i części 

komputerowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w postępowaniu dotyczącym podatku VAT 

 Reprezentacja przedsiębiorcy z branży taksówkarskiej w szeregu postępowań przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczących podatku VAT i PIT 

 Reprezentacja właściciela sieci centrów handlowych w postępowaniu przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

planowanej inwestycji 

 postępowania cywilne 

 Reprezentacja uczestnika konsorcjum w sporze z zamawiającym powstałym na gruncie 

umowy o zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla Skarbu Państwa 

 Reprezentacja spółki publicznej w sporach z byłymi członkami zarządu 

 Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sporze z uczestnikiem funduszu związanym 

z wykupem certyfikatów inwestycyjnych 



 

 

 Reprezentacja inwestora – nabywcy udziałów – w szeregu postępowań związanych 

z naruszeniem przez sprzedającego oświadczeń i zapewnień dotyczących 

przedsiębiorstwa spółki 

 Reprezentacja właściciela galerii handlowych w sporach z najemcami dotyczących 

rozliczenia nakładów na nieruchomość 

 Reprezentacja członka zarządu w sporze z udziałowcem o naprawienie szkody 

w postaci spadku wartości akcji 

 transakcje 

 Doradztwo na rzecz inwestora przy inwestycji obejmującej budowę i komercjalizację 

budynków magazynowo biurowych 

 Doradztwo na rzecz inwestora z branży mieszkaniowej obejmujące badanie stanu 

prawnego nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej 

 Doradztwo na rzecz uczestnika Joint Venture obejmującego nabycie nieruchomości, 

finansowanie, budowę i komercjalizację galerii handlowej 

CZŁONKOSTWO 

 członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2015 roku) 

WYKSZTAŁCENIE 

 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010) 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

 francuski 

 angielski 


