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Zamykając rok 2022, jesteśmy dumni z tego, że umocniliśmy naszą pozycję
jako jednego z wiodących doradców prawnych w dziedzinie fuzji i przejęć 

w Polsce. 
 

W ubiegłym roku GESSEL doradzała przy 30 transakcjach o wartości ponad
3 miliardów złotych, pokazując nasze doświadczenie

i zaangażowanie w sprawy naszych klientów. Nasi prawnicy pracowali bez
wytchnienia, aby zapewnić strategiczne doradztwo i wsparcie podczas

każdej transakcji, od badania due diligence po integrację po połączeniu.
 

W niniejszym roczniku chcielibyśmy przyjrzeć się imponującym transakcjom,
przy których Kancelaria GESSEL doradzała w 2022 roku. Wierzymy, że ten

przegląd będzie świadectwem siły naszego doświadczenia i zaufania, jakim
obdarzają nas Klienci.

 
W 2023 roku Kancelaria GESSEL będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Patrząc
wstecz na trzy dekady działalności, szczycimy się zaangażowaniem i wiedzą

naszych prawników oraz całej Kancelarii i liczymy na dalsze świadczenie
usług na najwyższym poziomie dla naszych Klientów.

 
Dziękujemy, że jesteście częścią społeczności GESSEL.

 
Marcin Macieszczak 

partner zarządzający



30 3,5 mld PLN
zrealizowanych
transakcji M&A

łączna wartość zamkniętych
transakcji

Według MergerMarket Global & Regional League Tables 2022
jesteśmy na 5 miejscu w Polsce pod względem liczby transakcji.

 

Z każdym rokiem wartość transakcji, przy których doradzaliśmy, rośnie w
szybkim tempie.

 

Najważniejsze dane
statystyczne
2022 w liczbach



Wartość
transakcji
(w milionach złotych)
Tendencja wzrostowa wartości transakcji, przy
których doradzaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat,
podkreśla sukces naszego podejścia i zaufanie,
jakim obdarzają nas klienci.

2018 2019 2020 2021 2022

4000 

3000 

2000 

1000 

0 



kupujący
60%

sprzedający
40%

W 2022 roku 40% naszych transakcji stanowiły transakcje
typu sell-side, a 60% miało charakter buy-side. W 2021 roku
stosunek sell-buy wynosił 48/52, a w 2020 roku 52/48.

Te dane statystyczne świadczą o tym, że w Gessel skutecznie
doradzamy przy każdym rodzaju transakcji.

Podział transakcji
reprezentowana strona transakcji



W 2021 r. doradzaliśmy przy różnorodnych transakcjach w wielu
sektorach, przy czym największy udział w rynku miał sektor
TMT/IT (29%), a następnie opieka zdrowotna i przemysł (po
19%). 

W 2022 roku nasze doradztwo przesunęło się w stronę sektora
energetycznego, z 30% wszystkich transakcji należących do tej
kategorii. TMT/IT pozostało silną pozycją na poziomie 23,3%.
Przesunięcie w kierunku energetyki w 2022 roku odzwierciedla
rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w celu
zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. 

Ten trend prawdopodobnie utrzyma się w 2023 roku i później,
ponieważ przedsiębiorcy starają się pozycjonować na przyszły
wzrost w szybko zmieniającym się globalnym krajobrazie
energetycznym.

energia
30%

TMT/IT/e-commerce
23.3%

ochrona zdrowia
16.7%

usługi 
16.7%

przemysł
13.3%

Podział transakcji
sektory



W 2022 roku doradzaliśmy przede wszystkim przy
transakcjach dotyczących pakietów większościowych, które
stanowiły 80% naszych transakcji, w porównaniu do 68%
w roku poprzednim.

wykup pakietu większościowego
80%

wykup pakietu mniejszościowego
20%

Podział transakcji
udział



ZREALIZOWANE
TRANSAKCJE



Transakcje, w których doradzaliśmy
(wybrane oferty)



Transakcje, w których doradzaliśmy
(wybrane oferty)



Transakcje, w których doradzaliśmy
(wybrane oferty)
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BISAR S.A. ZOSTAJE SPÓŁKĄ
PORTFELOWĄ ENTERPRISE
INVESTORS
Doradzaliśmy Enterprise Investors, jednemu z najstarszych i największych
funduszy PE w Europie Środkowo-Wschodniej, przy inwestycji w BISAR S.A.
- dynamicznie rozwijającą się spółkę świadczącą usługi outsourcingu
pracowników, obecnie rozszerzającą swoją działalność na nowe rynki
Europy Środkowo-Wschodniej - przy zaangażowaniu kapitałowym w
wysokości 125 mln PLN.

Dzięki tej transakcji, BISAR S.A. będzie mógł szybko rozwinąć swoją
działalność i wejść na nowe rynki, nie tylko w UE. 

Kancelaria GESSEL doradzała Enterprise Investors w różnych aspektach
tego złożonego projektu, przeprowadzając badanie due diligence,
sporządzając i negocjując dokumenty transakcyjne, a także przygotowując
wniosek antymonopolowy.

Zespół zaangażowany w projekt: Marcin Macieszczak, Michał Boryczka,
Krzysztof Jasiński, Diana Strzałkowska, Bernadeta Kasztelan-Świetlik,
Karolina Olszewska

Ta transakcja to kolejny kamień milowy
dla Enterprise Investors, dzięki któremu

chcemy wejść w szybko rozwijający się
biznes outsourcingu. Uważamy, że

BISAR jest najlepszą spółką do
inwestycji. Cieszymy się, że zespół

Gessel doradzał nam przy tej transakcji.
Mając na względzie doświadczenie

Gessel jesteśmy pewni, że każda
transakcja przebiega bezproblemowo" 

Sebastian Król
Partner EI

"  PERSPEKTYWA KLIENTA

BUY SIDE

https://gessel.pl/zespol/marcin-macieszczak/
https://gessel.pl/zespol/michal-boryczka/
https://gessel.pl/zespol/krzysztof-jasinski/
https://gessel.pl/zespol/diana-strzalkowska/
https://gessel.pl/zespol/diana-strzalkowska/
https://gessel.pl/zespol/bernadeta-kasztelan-swietlik/
https://gessel.pl/zespol/karolina-olszewska/


PRZEŁOMOWA TRANSAKCJA NA RYNKU
AGENCJI UBEZPIECZENIOWYCH - SPRZEDAŻ
ASIST DO PIB
Wspieraliśmy Asist sp. z o.o. i jej założyciela, Rafała Ćwiklińskiego, przy
sprzedaży udziałów do PIB Agency - członka grupy PIB, europejskiego
lidera w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i brokerskiego.

Grupa PIB jest znaczącym graczem na europejskim rynku agencyjnym i
brokerskim, która obecnie rozszerza swoją obecność w Polsce poprzez
grupę WDB S.A. Poprzez tę transakcję Grupa PIB weszła na rynek
agencyjny w celu jego konsolidacji. Asist doskonale nadaje się do tego
przedsięwzięcia.

Nasza kompleksowa obsługa prawna objęła negocjacje umowy
inwestycyjnej oraz poszczególnych dokumentów wykonawczych (w tym
postanowień dotyczących zabezpieczeń oraz warunków dalszej
współpracy założyciela z grupą), a także przygotowanie podpisania i
zamknięcia transakcji.

Zespół zaangażowany w projekt Marcin Macieszczak, Krzysztof Jasiński,
Bartłomiej Woźniak, Katarzyna Olszak

Jesteśmy bardzo zadowoleni z
dołączenia do Grupy PIB, gdzie Asist

będzie fundamentem do dalszej
konsolidacji rynku agencyjnego. Zespół

Gessel był ważnym elementem tej
transakcji. Ich wiedza i doświadczenie w

zakresie M&A pozwoliły nam osiągnąć
najlepszą możliwą transakcję" 

Rafał Ćwikliński
Prezes Zarządu Asist

SELL SIDE

" PERSPEKTYWA KLIENTA

https://gessel.pl/zespol/marcin-macieszczak/
https://gessel.pl/zespol/krzysztof-jasinski/


VERCOM STAJE SIĘ GLOBALNYM GRACZEM
CPAAS DZIĘKI PRZEJĘCIU MAILERLITE
Doradzaliśmy Vercom S.A., wiodącemu dostawcy cyfrowych rozwiązań
komunikacyjnych, w nabyciu MailerLite, popularnej platformy do e-mailingu
marketingowego. Dzięki przejęciu MailerLite, Vercom S.A. umacnia swoją
pozycję globalnego gracza na szybko rosnącym rynku Communications
Platform as a Service (CPaaS).

Przejęcie MailerLite rozszerza bazę klientów Vercom do ponad 57 000 firm w
180 krajach. Ten ruch wzmacnia zaangażowanie Vercom w dostarczanie
najnowocześniejszych rozwiązań komunikacji cyfrowej dla firm wszystkich
rozmiarów i branż, umożliwiając im kontakt z klientami i napędzanie wzrostu
poprzez kanały cyfrowe.

Dzięki tej transakcji, Vercom S.A. demonstruje swoje zaangażowanie w
napędzanie innowacji i dostarczanie wyjątkowej wartości swoim klientom.
Spółka jest przygotowana do odegrania znaczącej roli w przyszłym wzroście i
rozwoju rynku CPaaS.

Zespół zaangażowany w projekt: Karol Sokół, Krzysztof Marczuk, Dominik
Kaszuba, Jakub Rowicki, Michał Wieliński, Karolina Krzal-Kwiatkowska,
Michał Brągiel

Jesteśmy podekscytowani, że możemy
powitać MailerLite w rodzinie Vercom i
rozszerzyć ofertę dla naszych klientów.

Przejęcie to stanowi ważny kamień
milowy w rozwoju naszej firmy.

Kancelaria GESSEL okazała się cennym
partnerem przy finalizacji tej transakcji,

skutecznie nawigując nas przez
przeszkody prawne i ułatwiając proces

na każdym kroku" 

Krzysztof Szyszka
Prezes Zarządu Vercom S.A.

ACQUISITIONBUY SIDE

" PERSPEKTYWA KLIENTA



MEDICALGORITHMICS POZYSKUJE
INWESTYCJĘ KAPITAŁOWĄ OD
BIOFUND LLC
Doradzaliśmy Medicalgorithmics S.A., wiodącemu dostawcy innowacyjnych
rozwiązań z zakresu technologii medycznych, w pozyskaniu inwestycji
kapitałowej od Biofund LLC.

W ramach transakcji, Medicalgorithmics nabył 100% udziałów w Kardiolytics
Inc. Dzięki połączeniu obu podmiotów, Medicalgorithmics zoptymalizuje
organizację poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów, w tym dostępu do
dużej bazy kardiologów z USA i innych krajów oraz zasobów rozwojowych
AI, a także zespołów technicznych i regulacyjnych. To znacząco
zoptymalizuje komercjalizację technologii Kardiolytics VCAST. Dodatkowo,
Medicalgorithmics skorzysta z cennego doświadczenia Biofund w
działalności na rynku amerykańskim.

Zespół doświadczonych prawników Kancelarii GESSEL zapewnił
Medicalgorithmics kompleksowe doradztwo prawne w trakcie całego
procesu transakcji. 

Zespół zaangażowany w projekt: Karol Sokół, Dominik Kaszuba,
Magdalena Szeplik, Maciej Kowalski, Bernadeta Kasztelan-Świetlik

To przejęcie oznacza znaczący kamień
milowy dla Medicalgorithmics i jesteśmy

dumni, że Gessel była naszym doradcą
prawnym. Ich wiedza i wskazówki w

całym procesie były nieocenione i
pomogły nam osiągnąć nasze cele"

Maciej Gamrot
Prezes Zarządu Medicalgorithmics

" PERSPEKTYWA KLIENTA

SELL SIDE



ECO CLASSIC & SAKR HOLDING
TWORZĄ SPÓŁKĘ JOINT-VENTURE

Doradzaliśmy Eco Classic sp. z o.o. w nabyciu udziałów w I Am Poznań
Sp. z o.o., w wyniku czego Eco Classic i Sakr Holding utworzyły wspólne
przedsięwzięcie polegające na budowie budynku handlowo-
mieszkalnego.

Eco Classic, renomowany polski deweloper budowlany, oraz Sakr
Holding połączyły siły, aby wprowadzić w życie ten innowacyjny projekt
zabudowy mieszanej. Projekt nie tylko przyczyni się do wzrostu lokalnej
gospodarki, ale także będzie motorem pozytywnych zmian w dziedzinie
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ta transakcja to kolejny dowód na to, że GESSEL pomaga firmom w
przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji i wywieraniu znaczącego
wpływu na ich branżę.

Zespół zaangażowany w projekt: Małgorzata Badowska, Karol Sokół,
Dominik Kaszuba, Iwona Gielo-Benza, Karolina Krzal-Kwiatkowska

Utworzenie spółki joint venture jest
dowodem na nasze zaangażowanie w

pozytywne zmiany w obszarze
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Kancelaria GESSEL odegrała kluczową
rolę przy tworzeniu spółki joint venture,

zapewniając nam fachowe doradztwo
prawne i wsparcie w trakcie tej złożonej i

transgranicznej transakcji" 

Marcin Fabiński
Prezes Zarządu Eco Classic

" PERSPEKTYWA KLIENTA

BUY SIDE



LENTEX SPRZEDAJE WYKŁADZINY SP. Z O.O.
DO AMERICAN MOHAWK GROUP
Kancelaria GESSEL wspierała LENTEX S.A., wiodącego producenta
elastycznych wykładzin podłogowych z PVC do mieszkań i obiektów
komercyjnych oraz wiodącego producenta włóknin na polskim rynku, w
transakcji sprzedaży spółki zależnej Wykładziny sp. z o.o. na rzecz Unilin
B.V., belgijskiej spółki wchodzącej w skład amerykańskiej grupy Mohawk.

Kompleksowe wsparcie prawników Kancelarii GESSEL objęło doradztwo w
zakresie transakcji sprzedaży udziałów w wielu jej aspektach, w tym nie
tylko przygotowanie i negocjowanie umowy sprzedaży udziałów, ale także
szczegółowe doradztwo i negocjowanie umów, które mają być zawarte w
celu umożliwienia spółce funkcjonowanie po transakcji, niezbędnych dla
powodzenia transakcji.

Nasze doradztwo i wsparcie wykraczało poza przygotowanie i negocjacje
umowy sprzedaży udziałów i obejmowało szereg dodatkowych umów
istotnych dla powodzenia transakcji.

Zespół zaangażowany w projekt: Maciej Kożuchowski, Bartłomiej
Woźniak, Katarzyna Olszak, Tomasz Drągowski, Maja Rucińska,
Karolina Sobóla

Kompleksowe wsparcie prawników
Kancelarii GESSEL obejmowało wiele

złożonych aspektów transakcji, zarówno
sprzedaż udziałów w spółce, jak i

doradztwo oraz negocjacje wielu innych
umów zabezpieczających samodzielne

funkcjonowanie sprzedawanej spółki po
transakcji "

Adrian Grabowski
Prezes Zarządu Lentex S.A.

SELL SIDE

" PERSPEKTYWA KLIENTA



ANWIM S.A. PRZEJMUJE SPÓŁKĘ PALIWOWĄ
THE FUEL COMPANY HOLDING B.V. 
Wspieraliśmy Anwim S.A., jedną z największych niezależnych firm sektora
paliwowego w Polsce, operatora dynamicznie rozwijającej się sieci stacji
paliw MOYA, w nabyciu 90% udziałów w The Fuel Company Holding BV,
holenderskiego operatora kart flotowych.

Nabycie 90% udziałów w The Fuel Company Holding BV przyspieszy dalszy
rozwój Anwim S.A. i pozwoli na znaczne poszerzenie katalogu usług dla
klientów flotowych (użytkowników MOYA Firma) dając im możliwość
tankowania w całej Europie.

Prawnicy Kancelarii GESSEL doradzali w różnych aspektach transakcji,
m.in. nadzorowali międzynarodowy proces prawny due diligence,
negocjowali i podpisali umowę sprzedaży akcji oraz umowę wspólników. 

Zespół zaangażowany w projekt: Marcin Macieszczak, Bartłomiej
Woźniak, Krzysztof Jasiński, Diana Strzałkowska

Przejęcie The Fuel Company Holding
BV to z pewnością kolejny kamień

milowy w rozwoju Anwim S.A.
Cieszymy się, że po raz kolejny zespół

Kancelarii GESSEL kompleksowo
wspierał nas w procesie negocjacji i

zamknięcia transakcji." 

Paweł Grzywaczewski
 Członek Zarządu Anwim S.A. 

BUY SIDEBUY SIDE

" PERSPEKTYWA KLIENTA



NASZE INICJATYWY



Postępujące zmiany klimatyczne stanowią istotne zagrożenie dla naszej planety i mają wymierne skutki dla
przedsiębiorstw. Naszym celem, jako kancelarii prawnej, jest pokazanie potencjału prawa jako potężnego
narzędzia w walce z kryzysem klimatycznym. Kluczowa jest mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego i
wywieranie nacisku na osoby sprawujące władzę.

Zespół GESSEL for Climate podjął działania mające na celu przeniesienie postulatów ruchu klimatycznego do
sfery prawnej. We współpracy z Fundacją Client Earth, Prawnicy dla Ziemi, reprezentujemy pięciu polskich
obywateli, którzy pozywają Skarb Państwa za bezczynność w sprawie kryzysu klimatycznego.

W GESSEL wierzymy, że ważne jest podejmowanie działań na wielu frontach. Dlatego wspieramy zarówno
młodzież walczącą o swoje sprawy, jak i firmy stawiające na proekologiczne rozwiązania, w tym:

GESSEL for Climate
nasza misja



GESSEL for Climate
nasze transakcje w sektorze OZE



GESSEL 
wspiera Ukrainę
Gessel solidaryzuje się z Ukrainą w trwającym konflikcie z Rosją.
Popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i wzywamy
do pokojowego rozwiązania konfliktu. Naród ukraiński zasługuje na
życie w pokoju i bezpieczeństwie, wolnym od agresji i ingerencji z
zewnątrz.

W ramach wsparcia dla Ukrainy, Gessel przekazała znaczącą darowiznę
na rzecz organizacji zajmujących się humanitarnymi skutkami konfliktu i
promujących działania na rzecz budowania pokoju. Dodatkowo
zaangażowaliśmy naszych ukraińskich pracowników w różne inicjatywy,
aby pokazać nasze wsparcie i stanąć po stronie narodu ukraińskiego w
tych trudnych czasach. 

Uważamy, że ważne jest, aby zapewnić wymierne wsparcie i zwiększyć
świadomość na temat trwającego konfliktu na Ukrainie.



Przewodnik FDI
publikacja międzynarodowa

Od kilku lat Kancelaria GESSEL jest członkiem Lawyers
Associated Worldwide (LAW) - organizacji zrzeszającej
czołowych prawników z całego świata.

Naszym zdaniem, jedną z głównych zalet członkostwa w tego
typu instytucjach jest możliwość wymiany wiedzy i porównania
uwag. W tym duchu postanowiliśmy opracować praktyczny
przewodnik po systemach kontroli inwestycji zagranicznych
obowiązujących w różnych jurysdykcjach europejskich,
analizując istotne kwestie nie tylko z perspektywy państw
członkowskich Unii Europejskiej, ale także innych krajów
europejskich.

https://gessel.pl/app/uploads/2022/09/fdi-guide_law.pdf


Nasze nagrody

po raz trzeci z rzędu zostaliśmy uznani za Doradcę Prawnego Roku
przez PSIK (Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych),
wiodące stowarzyszenie inwestorów private equity i venture capital
w Polsce; 

Według MergerMarket Global & Regional League Tables 2022
zajmujemy 5 miejsce w Polsce pod względem liczby transakcji;

otrzymaliśmy Diament Forbesa, który wyróżnia firmy wykazujące się
konsekwentnym wzrostem wartości na przestrzeni lat.

Kancelaria GESSEL jest konsekwentnie doceniana za swoją doskonałość
w branży prawniczej. Oprócz corocznego wyróżnienia w prestiżowych
rankingach, takich jak Chambers, Legal 500, IFLR czy Rzeczpospolita:



NASZ
ZESPÓŁ



Marcin Macieszczak
partner zarządzający

Chambers Review

Marcin reprezentuje szereg funduszy venture oraz klientów private equity. Posiada
bogate doświadczenie w doradzaniu przy inwestycjach i wyjściach z inwestycji.

Marcin jest doświadczonym prawnikiem korporacyjnym i partnerem
zarządzającym w Gessel. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie
fuzji i przejęć oraz private equity, Marcin jest powszechnie uznawany za
zaufanego doradcę swoich klientów w Polsce i w całym regionie.

Marcin doradzał przy wielu głośnych transakcjach fuzji i przejęć oraz
transakcjach private equity, w tym transgranicznych przejęciach, joint
venture i inwestycjach mniejszościowych, w różnych branżach, takich jak
technologia, opieka zdrowotna, nieruchomości i energia. Doradzał
również funduszom private equity we wszystkich aspektach ich
działalności, w tym w zakresie tworzenia funduszy, inwestycji
portfelowych i strategii wyjścia z inwestycji.

m.macieszczak@gessel.pl



Maciej Kożuchowski
partner

m.kozuchowski@gessel.pl

Maciej jest partnerem w kancelarii Gessel, specjalizującym się w
transakcjach fuzji i przejęć, private equity oraz finansowaniu.
Maciej jest powszechnie uznawany za prawnika najwyższej klasy i
konsekwentnie umieszczany w corocznych rankingach
prawniczych, takich jak Chambers, Legal500 i IFLR1000, za swoją
wybitną pracę w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity. Jest
znany z umiejętności przewidywania i rozwiązywania złożonych
problemów prawnych oraz z zaangażowania w świadczenie
najwyższej jakości usług na rzecz klientów.



m.bochowicz@gessel.pl

Małgorzata jest partnerem w kancelarii Gessel, gdzie kieruje
departamentem Banking & Finance. Dzięki ponad 20-letniemu
doświadczeniu, Małgorzata jest cenionym i kompetentnym
ekspertem w dziedzinie bankowości, finansów oraz fuzji i
przejęć.

Doświadczenie Małgorzaty jest doceniane przez jej klientów,
wśród których są największe instytucje finansowe, korporacje i
inwestorzy. Jej praca koncentruje się na doradztwie prawnym i
pomocy w złożonych transakcjach finansowania, w tym project
finance, acquisition finance i finansowania nieruchomości.

m.badowska@gessel.pl

Małgorzata Badowska
partner



Michał Bochowicz
partner

m.bochowicz@gessel.pl

Michał jest partnerem w Gessel, specjalizującym się w transakcjach
M&A, private equity oraz venture capital, ze szczególnym
uwzględnieniem transakcji z zakresu TMT i OZE. Dzięki
dziesięcioletniemu doświadczeniu szybko stał się wschodzącą
gwiazdą w środowisku prawniczym i w zeszłym roku został
wyróżniony przez IFLR1000 rankingiem "Rising Star Partner".
Michał doradzał przy wielu głośnych transakcjach
technologicznych.



Karol Sokół
partner

k.sokol@gessel.pl

Karol jest partnerem w kancelarii Gessel, posiada szerokie
doświadczenie w doradzaniu przy transakcjach dotyczących
aktywów i udziałów, transakcjach restrukturyzacyjnych oraz
finansowania. Doradzał przy wielu głośnych transakcjach zarówno
kupującym, jak i sprzedającym w różnych branżach, w tym w
produkcji, handlu detalicznym i nieruchomościach, a także szeroko
współpracował z bankami, funduszami private equity i funduszami
venture capital.



Karolina Krzal-Kwiatkowska
managing associate

Michał Osowski
managing associate

dr Bartłomiej Woźniak
managing associate

Monika Żulińska
managing associate

Aleksandra 
Szyszko-Kamińska

managing associate

Krzysztof Jasiński
managing associate

Hubert Wiśniewski
counsel

Klaudia Krawiec-Guz
counsel

Nasz zespół

https://www.linkedin.com/in/karolina-krzal-kwiatkowska-a792315a/
https://www.linkedin.com/in/michalosowski/
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-szyszko-kami%C5%84ska-60664157/
https://www.linkedin.com/in/krzysztofpiotrjasinski/
https://www.linkedin.com/in/hubert-wi%C5%9Bniewski-099531a3/


Diana Strzałkowska
starszy prawnik

Majka Rucińska
starszy prawnik

Katarzyna Olszak
starszy prawnik

Edyta Podgórska
starszy prawnik

Dominik Kaszuba
starszy prawnik

Marcin Iwaniak
starszy prawnik

Małgorzata Wiśniewska
starszy prawnik

Nasz zespół

https://www.linkedin.com/in/diana-strza%C5%82kowska-45b1b3130/
https://www.linkedin.com/in/majka-rucinska/
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-olszak/
https://www.linkedin.com/in/edyta-maci%C4%85%C5%BCek/
https://www.linkedin.com/in/dominik-kaszuba-ll-m-776824a1/
https://www.linkedin.com/in/marcin-iwaniak-a8977990/
https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-wi%C5%9Bniewska-89051416a/


Katarzyna Zarzycka
prawnik

Marcin Walczak
prawnik

Karolina Sobóla
prawnik

Rafał Smolik
prawnik

Agnieszka Wójcik
prawnik

Magdalena Mirkowska
prawnik

Karol Moniczewski
prawnik

Maria Kozłowska
prawnik

Urszula Stachura
prawnik

Julia Gardecka
prawnik

Nasz zespół

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-zarzycka-95948a12b/
https://www.linkedin.com/in/magdalena-mirkowska-50b212118/
https://www.linkedin.com/in/maria-koz%C5%82owska-696623132/
https://www.linkedin.com/in/marcin-walczak/
https://www.linkedin.com/in/karolina-sob%C3%B3la-6331a5141/
https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-smolik-62886b152/
https://www.linkedin.com/in/urszula-stachura-87ab761a5/
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