
Wysoka jakość usług 
to wiedza, specjalizacja 
i indywidualne podejście.

Nasi Klienci już 
o tym wiedzą!



Kancelaria radców prawnych M. Woziński 
A. Kulisz to spółka partnerska z siedzibą 
w Zielonej Górze założona w 2004 r. przez 
radców prawnych Miłosza Wozińskiego 
i Andrzeja Kulisza.

Obecnie Kancelaria jest liderem na rynku 
lubuskim, skupiając około 20 specjalistów 
z wielu dziedzin prawa. Kancelaria 
świadczy doradztwo prawne dla polskich 
i międzynarodowych podmiotów 
gospodarczych, a także dla organów 
administracji publicznej.

Dbamy o zachowanie najwyższych 
standardów. Angażujemy się w działania 
pro bono polegające na udzielaniu 
bezpłatnej pomocy prawnej.

Andrzej
Kulisz Miłosz

Woziński



Najważniejszą rzeczą 
jest zrozumieć Klienta 
i jego problemy.

Dlatego jesteśmy nie tylko 
profesjonalnymi prawnikami 
ale także zaufanymi doradcami. 
Niezmiernie ważną kwestią 
dla nas jest takie prowadzenie 
spraw, by Klienci otrzymali 
od nas nie tylko optymalne 
rozwiązanie prawne, ale również 
poczucie bezpieczeństwa. 

Andrzej Kulisz
Specjalizuje się w prawie cywilnym, 

dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych 

oraz sporach sądowych.

Zajmuje się postępowaniami przed 

sądami powszechnymi i arbitrażowymi, 

z zakresu prawa cywilnego, w tym 

sporami dotyczącymi realizacji dużych 

inwestycji budowlanych.

Miłosz Woziński
Specjalizuje się w doradztwie 

pracodawcom w zakresie 

indywidualnych stosunków pracy 

(umowy o pracę, umowy szkoleniowe, 

zakaz konkurencji).

Specjalizuje się w pomocy 

pracodawcom w codziennych 

relacjach z pracownikami 

i ich przedstawicielstwami, takimi jak 

związki zawodowe, rady pracowników.



Nasza filozofia świadczenia 
wsparcia prawniczego została 
zauważona i doceniona.

Według rankingu kancelarii 
prawniczych prowadzonego 
przez szanowany i opiniotwórczy 
dziennik ogólnokrajowy 
Rzeczpospolita znaleźliśmy się 
po raz kolejny z rzędu na 1 miejscu 
w województwie lubuskim.



Skala obsługi 
prawnej jaką 
realizujemy dla 
naszych Klientów.

150,8
wysokość najwyższego 
zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Kancelarię

milionów ZŁ

47
odszkodowanie, przed zapłatą 
którego obroniliśmy w sądach 
prawomocnie naszego Klienta

milionów ZŁ

Kancelaria wspierała z sukcesem Miasto 

Zielona Góra w przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości 150,8 mln którego 

przedmiotem było wybudowanie Centrum 

Rekreacyjno Sportowego w Zielonej Górze. 

Kancelaria reprezentowała Zamawiającego 

przed Krajową Izba Odwoławczą oraz 

Urzędem Zamówień Publicznych.



Rozwiązanie problemu Klienta 
wymaga nie tylko posiadania 
specjalistycznej wiedzy oraz 
wieloletniego doświadczenia  
ale także kreatywnego  podejścia.

2700
liczba pracowników 
objętych procedurą 
restrukturyzacji zatrudnienia 
przeprowadzoną przez 
Kancelarię

osób

1
takim rocznym 

budżetem dysponuje 
jeden z naszych Klientów

 miliard ZŁ

Andrzej
Kulisz

“



Kancelaria zajmuje się 
w szczególności kompleksową 
obsługą przedsiębiorców.

Rocznie występujemy 
w około 2.500 postępowa-
niach sądowych i egzeku-
cyjnych. Stała obsługa 
podmiotów gospodarczych 
stanowi ponad 95% naszej 
aktywności.

Prawo cywilne i spory sądowe

Kontrakty budowlane & FIDIC

Prawo spółek

Prawo pracy

Zamówienia publiczne

W tym zakresie zapewniamy 
wsparcie naszym Klientom przede 
wszystkim w następujących 
obszarach prawnych:



Prawo cywilne 
i spory sądowe

Prawo cywilne w zasadzie dotyka każdej 
dziedziny życia, dlatego ta  dziedzina prawa 
stanowi istotną część praktyki Kancelarii. 
Nasi Klienci mogą liczyć na najwyższą jakość 
świadczonych przez nas usług.

Nasza praktyka koncentruje się na 
świadczeniu pomocy prawnej w zakresie:

Umów

Dochodzenia odszkodowań

Spraw o zapłatę



Kontrakty 
budowlane & FIDIC

Przygotowujemy i opiniu-
jemy umowy o roboty 
budowlane, umowy 
podwykonawcze, umowy 
o prace projektowe, 
umowy o nadzór autorski, 
umowy o sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego 
oraz umowy z inżynierem 
kontraktu. 

Doradzamy przy wyłanianiu wykonawców umowy 
o roboty budowlane lub przygotowywaniu 
postępowań o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane w reżimie zamówień publicznych, 
w tym weryfikujemy oferty wykonawców;

Zajmujemy się także kompleksowym doradztwem 
prawnym związanym z zarządzaniem kontraktami 
budowlanymi oraz bieżącą obsługą prawną 
w trakcie prowadzenia robót, między innymi 
dokonujemy analiz prawnych okoliczności 
wpływających na odpowiedzialność uczestników 
procesu inwestycyjnego;

Wspieramy wykonawców i inwestorów 
w postępowaniach administracyjnych w procesie 
budowlanym, między innymi w celu uzyskania 
pozwoleń i decyzji administracyjnych;

Doradzamy wykonawcom i inwestorom 
w zakresie zgłaszania roszczeń oraz weryfikacji 
roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów. 
Oferujemy pełną obsługę prawną w sporach 
pomiędzy stronami kontraktu budowlanego oraz 
w sporach z inżynierem kontraktu;

Zapewniamy zastępstwo procesowe w ramach 
sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach 
o roboty budowlane, ze szczególnym 
uwzględnieniem sporów w ramach warunków 
kontraktowych FIDIC.

Zapewniamy pomoc prawną przy 
negocjowaniu warunków kontraktowych 
pomiędzy stronami umowy oraz 
z instytucjami finansującymi;



Prawo spółek

Oferujemy naszym klientom 
pełen zakres obsługi spółek prawa 
handlowego w obszarze:

Przygotowania aktów założycielskich spółki;

Rejestracji spółki w krajowym rejestrze sądowym;

Przygotowania zmian do umowy;

Opracowanie aktów wewnętrznych spółki; 
(np.: Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej);

Obsługę posiedzeń organów statutowych spółki;

Opracowania projektów uchwał organów spółki;

Połączenia spółek;

Bieżącej obsługi funkcjonowania spółki i jej organów.



Prawo pracy 

Prawo pracy obowiązuje 
zarówno pracowników jak 
i pracodawców - dlatego 
tak istotna jest gruntowna 
wiedza i posiadane 
doświadczenie, które 
nabyliśmy występując 
od wielu lat przed sądami 
pracy.

Kancelaria świadczy kompleksowe 
usługi doradcze w zakresie 
indywidualnego i zbiorowego 
prawa pracy. 

Usługi te obejmują między innymi 
przygotowanie dokumentacji pracowniczej, 
w tym umów o pracę, umów o zakazie 
konkurencji, kontraktów menadżerskich 
oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych 
(włącznie z postępowaniami sądowymi).

Opracowujemy i reprezentujemy 
pracodawcę w procesach wprowadzania 
regulaminów pracy oraz wynagradzania, 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

Posiadamy szerokie, praktyczne 
doświadczenie w relacjach ze związkami 
zawodowymi, w tym sporach zbiorowych 
oraz restrukturyzacjach dużych zespołów 
pracowniczych.



Zamówienia 
publiczne

Kancelaria posiada 
znaczące doświadczenie 
w zakresie prawa 
zamówień publicznych 
wynikające z doradztwa 
zarówno zamawiającym, 
jak i wykonawcom.

Oferujemy obsługę procesu 
udzielania i pozyskiwania zamówień 
publicznych. Działając w imieniu 
Zamawiającego uczestniczymy 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
zamówienia publicznego. Oferujemy 
również przygotowanie lub 
weryfikację obowiązujących 
u zamawiającego wewnętrznych 
procedur (regulaminów) udzielania 
zamówień publicznych.

Działając w imieniu wykonawcy 
ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego 
świadczymy pomoc prawną: 

w zakresie weryfikacji SIWZ pod kątem 
naruszenia zasady uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców;

Przygotowujemy projekty zapytań 
do treści SIWZ;

Przygotowujemy odwołania 
i skargi do sądu;

Uczestniczymy w postępowaniu 
odwoławczym;

Reprezentujemy wykonawcę na 
posiedzeniu i rozprawie przed krajową 
izbą odwoławczą w warszawie;

Reprezentujemy wykonawcę 
w postępowaniu przed sądem okręgowym 
w sprawie skargi na orzeczenie KIO.



Chcemy, aby nasi Klienci na każdym 
etapie współpracy wiedzieli, że 
pracują z radcami i adwokatami 
o wysokiej kulturze osobistej 
z bardzo dużym zasobem wiedzy 
praktycznej i teoretycznej.

“
Miłosz 
Woziński

Powiedz nam, co chcesz osiągnąć.
Powiemy Ci, jak możemy to zrobić.

Porozmawiajmy!

E-MAIL KANCELARIA@W-K.COM.PL
STRONA INT. WWW.W-K.COM.PL

informacjeprawne.eu

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

mailto:KANCELARIA@W-K.COM.PL
http://www.w-k.com.pl
http://www.informacjeprawne.eu


Dziękujemy 
za uwagę


