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Nieterminowe płatności ze strony kontrahen-
tów stanowią coraz częstszy problem polskich 
przedsiębiorców. Szacuje się, że łączna wartość 
wymagalnych długów w stosunkach cywil-
noprawnych w 2014 roku sięgnęła ponad 40 
mld. zł. Brak terminowych płatności ze strony 
kontrahentów ogranicza możliwości inwesty-
cyjne firmy, a w skrajnych przypadkach może 
prowadzić do utraty płynności finansowej.

Nasza oferta wychodzi naprzeciw przedsię-
biorcom zapewniając zarówno pomoc prawną 
przy zabezpieczeniu transakcji, jak i przy win-
dykacji zadłużenia na drodze sądowej.

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną   
w zakresie zabezpieczenia wszelkich transak-
cji, zarówno przed zawarciem umowy, jak i po 
jej zawarciu, czy wykonaniu.  

Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie 
zabezpieczeń w formie:
• hipoteki,
• zastawu,
• zastawu rejestrowego,
• poręczeń,
• weksli,
• przewłaszczenia na zabezpieczenie,
• dobrowolnego poddaniu się egzekucji.
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Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski uprawnia-
jący go do pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego. Od ponad 30 lat pracuje jako radca prawny w Fiat Auto Po-
land S.A., a od ponad 8 lat pełni funkcję dyrektora działu prawnego tej spółki. Niezależnie od działalności jako in-house 
lawyer, od ponad 20 lat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego. Posiada 
szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, a w tym prawa odszkodowań. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi 
współpracę z dealerami samochodowymi w ramach działalności w Fiat Auto Poland S.A., jak również doradza i repre-
zentuje dealerów samochodowych w ramach działalności kancelaryjnej.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, skończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Krakowie. Przez niespełna 5 lat pracował w PricewaterhouseCoopers, jednej z największych firm 
doradczych w Polsce i na świecie.  W zakresie praktyki odszkodowawczej, współpracuje z PRAEMIUM Kancelaria Od-
szkodowawcza sp. z o.o. (w tym również, w pewnym okresie jako członek zarządu spółki). Przez ponad 3 lata współpracy 
uczestniczył w prowadzeniu ponad 580 spraw odzyskując dla klientów PRAEMIUM w sumie ponad 3 mln zł.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spół-
ek prawa handlowego, w zakresie prawa cywilnego, autorskiego i prasowego, postępowań sądowych oraz windykacji. 
Przez ponad 3 lata prowadził działalność w ramach jednej z największych firm prawniczych w Polsce – Kochański, Zięba, 
Rapala i Partnerzy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie procesowe, reprezentując klientów  
w licznych postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądami powszechnymi.

W przypadku, gdy dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań, a porozumienie jest niemożliwe lub nie-
celowe, zasadne jest wystąpienie na drogę sądową.  
 
Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania windykacyjnego, a w tym:
• ocenę roszczenia i przyjęcie najkorzystniejszej strategii działania;
• sformułowanie przedsądowego wezwania do zapłaty i prowadzenie windykacji pozasądowej;
• reprezentację w rozmowach z dłużnikiem w zakresie spłaty zadłużenia;
• sformułowanie powództwa i reprezentację w postępowaniu sądowym;
• sformułowanie wniosku o zabezpieczenie i reprezentację w tym postępowaniu;
• sformułowanie wniosku egzekucyjnego i reprezentację w postępowaniu przed komornikiem.


