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We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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O nas
Starożytni Rzymianie mawiali „clara non sunt
interpretanda”, co oznacza, że jasno sformułowane
przepisy nie wymagają interpretacji. Współczesną
gospodarkę regulują tysiące norm prawnych,
niestety daleko odbiegających od klasycznego ideału
prostoty i spójności.
Od niemal 20 lat Kancelaria KPMG D.Dobkowski
prowadzi obsługę transakcji zawieranych we
wszystkich sektorach gospodarki przez kluczowych
polskich i zagranicznych inwestorów. Nasz zespół
składa się z ponad 40 prawników w większości
posiadających uprawnienia radcy prawnego lub
adwokata.

Interdyscyplinarna wiedza prawników, oparta na
pełnym zrozumieniu biznesowego tła projektów,
połączona z pragmatycznym podejściem do
rozwiązywania problemów, to gwarancja najwyższej
jakości usług dla naszych klientów.
Uznaniem klientów cieszy się przyświecająca
nam zasada nadawania jasnej i przystępnej formy
interpretacjom zawiłych i niejasnych regulacji
prawnych.
Doradztwo prawne świadczymy z biur w Warszawie,
Poznaniu, Krakowie i Łodzi.

Nasze usługi
Zakres świadczonego doradztwa prawnego obejmuje
w szczególności następujące działy:
• prawo spółek / obsługa korporacyjna
• nieruchomości i prawo budowlane
• bankowość i finanse
• umowy w obrocie gospodarczym / prawo
kontraktów
• ochrona konkurencji i pomoc publiczna
• fuzje i przejęcia
• rynki kapitałowe
• spory sądowe, postępowanie arbitrażowe,
zarządzanie ryzykiem
• własność intelektualna i przemysłowa
• upadłość i restrukturyzacje
• prawo geologiczne i górnicze / gaz łupkowy
• telekomunikacja / nowe technologie / IT
• energetyka konwencjonalna i odnawialna
• prawo pracy
• prawo Unii Europejskiej

W sprawach wymagających konsultacji specjalistów
z zakresu finansów, rachunkowości i podatków ściśle
współpracujemy z doradcami KPMG.
Nasza Kancelaria kładzie nacisk na budowanie
z klientami długofalowych partnerskich relacji,
opartych m.in. na dogłębnej znajomości
mechanizmów ekonomicznych współczesnej
gospodarki. W tym celu, wspólnie z doradcami
KPMG, stworzyliśmy strukturę, w ramach której,
poszczególne branże są obsługiwane przez
wyselekcjonowany zespół doradców dysponujących
specjalistyczną, praktyczną wiedzą w zakresie:
• usług finansowych
• budownictwa i nieruchomości
• motoryzacji
• rynku dóbr konsumpcyjnych
• private equity
• sektora chemicznego / farmaceutycznego
• energii i zasobów naturalnych
• administracji publicznej, infrastruktury i ochrony
zdrowia

• zamówienia publiczne

• technologii informacyjnych, mediów,
telekomunikacji

• ochrona środowiska

• transportu, spedycji i logistyki

• ochrona zdrowia i prawo farmaceutyczne

• badań i analiz rynkowych

• odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych /
członków władz
• wsparcie prawne w postępowaniach Forensic /
reagowanie kryzysowe
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Uwzględniając potrzeby klientów zagranicznych
stworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły oferujące
doradztwo w ich językach ojczystych w ramach:
• French Desk
• German Desk

Stosowanie w codziennej praktyce zasad
prawniczych deontologii oraz wymogów
nakładanych przez Amerykańską Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd (US SEC) gwarantuje
dochowanie najwyższych standardów zawodowych
i etycznych.

• Spanish Desk
• Russian Desk
• Italian Desk
• China Practice
• Japanease Practice

Pozostałe obszary naszej działalności
Kompleksowe doradztwo KPMG w połączeniu
z naszą ekspercką wiedzą sektorową pomagają
Klientom wykorzystać szanse rozwojowe oraz
ograniczać zagrożenia związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Naszym klientom udostępniamy raporty i analizy
sporządzane przez zespoły eksperckie KPMG.
Publikacje te podejmują fundamentalne dla
przedsiębiorców zagadnienia. Udostępniamy
również cykliczną publikację pt. „Legal Newsletter”
zawierającą komentarze do zmian w przepisach
prawa oraz artykuły poruszające ważne dla naszych
klientów tematy.

Nasi prawnicy na bieżąco komentują w mediach
trendy i zmiany zachodzące w poszczególnych
gałęziach prawa, mogące mieć istotny wpływ
na działalność przedsiębiorstw. Biorą również
udział, jako eksperci, w licznych konferencjach
i seminariach w kraju i za granicą.
Kancelaria organizuje warsztaty i szkolenia,
poruszające złożone kwestie prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od lat
bierzemy również czynny udział w projektach typu
non profit oraz w działaniach pro bono.
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Biura KPMG w Polsce
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ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 13 00
F: +48 22 528 13 09
E: legal@kpmg.pl

al. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: legal@kpmg.pl

ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: legal@kpmg.pl

al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: legal@kpmg.pl
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