Spory sądowe, postępowanie
arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem
D.Dobkowski sp.k. dysponuje zespołem adwokatów i radców prawnych posiadających bogate
doświadczenie w zakresie prowadzenia krajowych/międzynarodowych sporów sądowych
oraz postępowań arbitrażowych obejmujących pełne spectrum dziedzin prawa i rodzajów
postępowań. Powyższe obejmuje również reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach
przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Do prowadzenia każdej ze spraw dobierany jest indywidualnie
zespół prawników specjalizujących się nie tylko w danym
rodzaju postępowania, ale również w dziedzinie prawa
objętej sporem.
Wspomagamy Klientów w zarządzaniu sprawami spornymi
również na etapie przedsądowym, celem efektywnego
minimalizowania ryzyka prawnego oraz optymalizacji
związanych z tym kosztów.
Oferujemy także kompleksowe audyty prawne nakierowane
na możliwość realizacji przez przedsiębiorcę roszczeń
procesowych i/lub na określenie ryzyka podniesienia
w stosunku do niego takich roszczeń.
Prowadzone przez nas postępowania sądowe dotyczą
w szczególności:
Spraw cywilnych i gospodarczych – świadczymy
kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania
wszelkich pism procesowych, w tym w postępowaniu
zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz reprezentacji przed
sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także
przed sądami arbitrażowymi – krajowymi i zagranicznymi.
Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie na rynkach finansowych
szczególne znaczenie ma w Kancelarii praktyka sporów
korporacyjnych (z uwzględnieniem problematyki upadłościowej).
Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Nasze
usługi obejmują przygotowanie odwołań do Krajowej Izby
Odwoławczej, skarg do sądu oraz innych pism procesowych.
W ramach usług wealth & asset management występujemy
w postępowaniach spadkowych toczących się w kraju
i za granicą.
Spraw z zakresu prawa pracy – w głównej mierze
reprezentujemy pracodawców w procesach dotyczących
roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach
wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających
z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności
materialnej pracowników.

Spraw administracyjnych – reprezentujemy
naszych Klientów w postępowaniach przed organami
administracyjnymi oraz przed wojewódzkimi sądami
administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego,
prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony
środowiska oraz sprawach dotyczących postępowań
podatkowych i celnych.
Spraw karnych – zespół doświadczonych adwokatów
prowadzi sprawy dotyczące przestępstw przeciwko
obrotowi gospodarczemu oraz postępowania z zakresu
odpowiedzialności karno-skarbowej.
Świadczymy także wsparcie dla Klientów w zakresie
zarządzania ryzykiem poprzez:
• przegląd organizacyjnej i operacyjnej struktury spółki oraz
określanie kluczowych obszarów ryzyka odnoszących się
do indywidualnej odpowiedzialności każdego z członków
zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu,
• weryfikowanie czy zasady ładu oraz podejmowania
decyzji w spółce pozwalają na jasne przyporządkowanie
obowiązków i odpowiedzialności między poszczególnymi
członkami zespołu zarządzającego lub kluczowego
personelu.
W oparciu o ustalenia z naszego przeglądu oraz
informację zwrotną uzyskaną od spółki, przedstawiamy
rekomendacje co do istniejącej struktury oraz prawidłowego
przyporządkowania aktywności i obowiązków zgodnie
z obowiązkami danych osób z zespołu zarządzającego.
Zależnie od natury konkretnych, wchodzących w grę ryzyk,
nasze rekomendacje mogą zawierać ogólne sugestie
lub szczegółowe sformułowania nowych dokumentów
i regulaminów lub zmiany do już istniejących.

© 2016 D.Dobkowski sp.k., a Polish limited partnership, is a law firm associated with KPMG in Poland. Printed in Poland.
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

Litigation, arbitration and risk management
D.Dobkowski sp.k. has a team of advocates and attorneys-at-law with wide experience
in domestic and international litigation and arbitration proceedings in virtually all the
fields of law and types of proceedings. Our wide experience in these areas covers
also representing our Clients before the General Court and the Court of Justice of the
European Union in Luxembourg.
Litigation team is tailored for the purposes of each case, and
the lawyers involved specialize not only in the certain type
of the court proceedings, but also in the field of law within
which the dispute falls.
We support our Clients in management of disputable cases
also at the pre-litigation stage with a view to minimizing legal
risk and the related costs.
We also offer comprehensive legal audits aimed at determining
possibility of entrepreneur’s claims satisfaction and/or possibility
of such claims being raised against an entrepreneur.
Litigation we are involved in covers in particular:
Civil and economic cases – we provide complex legal
services within the scope of drafting all pleas and pleadings,
also in proceedings to secure claims and enforcement
proceedings, as well as representing the Clients before
common courts, the Supreme Court and courts of
arbitration, both in Poland and abroad.
In view of our Law Firm’s long operation on financial
markets, we attribute particular significance to corporate
dispute practice (involving bankruptcy issues).
We represent our Clients before the National Chamber
of Appeal in proceedings concerning public procurements.
Our services encompass drafting appeals to the National
Chamber of Appeal, complaints to courts and other pleas
and pleadings. As part of wealth & asset management,
we act in inheritance proceedings in Poland and abroad.
Labour law cases – we majorly represent employers
in proceedings instituted by employees, in particular with
reference to payment of remuneration for work, claims
referring to dissolution of employment relationship and
financial liability of employees.

Contact us
D.Dobkowski sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 13 00
E: legal@kpmg.pl

Administrative cases – we represent our Clients in
proceedings before administrative authorities, Voivodeship
administrative courts and the Supreme Administrative Court,
in particular with reference to cases instituted under the
construction law, spatial development law, environmental
law, tax law and customs code.
Penal cases – our team of experienced advocates handles
cases referring to offences against business transactions
and proceedings instituted under the penal fiscal code.
We also provide risk management assistance to our Clients
through:
• reviewing company’s organizational and operating
structure and mapping key risk areas related to individual
responsibility of each of the individual management team
members and key personnel,
• verifying whether the governance and decision making
rules within the company allow for a clear allocation
of duties and responsibilities among the individual
management team members and key personnel.
Based on findings from our review and feedback received
from the company, we make recommendations on
amendments to the existing structure and appropriate
allocation of activities and duties in accordance with the
responsibilities of given individuals within the management
team.
Depending on the nature of specific risks involved, our
recommendation may include general level suggestions
or detailed wording for new documents and regulations
or amendments to the existing ones.
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