Prawo Unii Europejskiej
Zespół prawa Unii Europejskiej kancelarii oferuje usługi doradztwa prawnego
obejmującego różnorodne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych
i prywatnych w oparciu o regulacje unijne.
Należą do nich w szczególności analizy i opinie dotyczące
zgodności z prawem Unii Europejskiej obowiązujących
w Polsce przepisów i projektów aktów prawnych. W toku
swojej dotychczasowej praktyki Zespół przygotowywał
ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między
innymi w zakresie prawa transportowego i podatkowego
oraz dla Ministerstwa Środowiska.
Zespół prawa Unii Europejskiej posiada bogate
doświadczenie w zakresie postępowań i sporów
z elementem wspólnotowym lub opierających się o unijne
regulacje. Obejmuje ono postępowania przed organami
unijnymi, w tym instytucjami administracyjnymi (Komisja
Europejska), sądami (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd
Unii Europejskiej, Sąd ds. Służby Publicznej UE) oraz
agencjami (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).
Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące
sporów i postępowań toczących się przed polskimi
sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi
i organami administracji, w których pojawią się aspekty
prawa unijnego.
Klientom Kancelarii zapewniamy kompleksową
obsługę, w tym, w zależności od potrzeb, doradztwo,
przygotowywanie pism, skarg i wniosków oraz
reprezentację w toku postępowania lub procesu.
Członkowie Zespołu zajmowali się skargami do unijnych
sądów dotyczącymi między innymi:
• limitów uprawnień do emisji CO2,
• zwrotu pomocy publicznej,
• kar nakładanych przez Komisję w ramach postępowań
związanych z naruszeniem unijnego prawa konkurencji,

Legal, jak również ze specjalizującą się w prawie Unii
Europejskiej kancelarią FIDAL International (Bruksela).
Szefem Zespołu jest mec. Przemysław Kamil
Rosiak, absolwent wydziałów prawa i stosunków
międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
College of Europe w Brugii (LL.M.)
Doświadczenie zawodowe zdobywał również
jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej
w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Brał udział w procesie screeningu jako
członek polskiej delegacji w obszarach „Transport”
i „Stosunki zewnętrzne”; reprezentował RP na XXXI sesji
UNCITRAL w Nowym Jorku oraz V sesji Międzyrządowej
Konferencji Rady Stowarzyszenia PL-UE. W 2003 roku
odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa,
a w latach 2004-2006 sprawował funkcję referendarza SPI
w Luksemburgu.
Jest autorem i współautorem publikacji książkowych
i artykułów prasowych nt. prawa europejskiego, w tym:
„Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości
i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.
Aspekty praktyczne”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2007 oraz „Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii
Europejskiej”, TNOiK, Toruń 2009.
Mec. Rosiak prowadzi również szkolenia z zakresu prawa
Unii Europejskiej dla radców prawnych i aplikantów
radcowskich oraz dla sędziów, urzędników państwowych
i przedstawicieli biznesu.

• spraw pracowniczych urzędników UE,
• opłat produkcyjnych w sektorze cukru oraz
• skargami dotyczącymi wspólnotowych znaków
towarowych.
O ile zajdzie taka potrzeba, zespół także współpracuje
z kancelariami zagranicznymi w ramach sieci KPMG Global
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European Union Law
EU Law Team of D.Dobkowski sp.k. offers legal advisory services pertaining to various
aspects of functioning of private and public entities on the basis of EU regulations.

These include, in particular, analyses and opinions
regarding conformity of legal acts and bill drafts with
EU law. The Team has been engaged in drafting expert
opinions for the Ministry of Foreign Affairs regarding,
inter alia, transport and tax law, and for the Ministry of
Environment.
Our EU Law Team possesses extensive experience
in the domain of conducting legal proceedings and
disputes touching upon or based on the EU law.
It entails proceedings before EU institutions, including
administrative (European Commission) and judicial bodies
(Court of Justice, General Court, Civil Service Tribunal),
as well as agencies (Office of Harmonization for the
Internal Market). In addition, the Law Office renders legal
advisory services concerning disputes and proceedings
before Polish civil and administrative courts and bodies
where cases involving the EU law appear.
We provide comprehensive services adapted to the needs
of our Clients, including advisory, drafting of motions,
applications and complaints, as well as representation in
the course of proceedings or disputes. Members of the
Team have been dealing with complaints to the EU courts
concerning, inter alia:
• carbon credits,
• reimbursement of state aid,
• penalties imposed by the Commission in the
proceedings connected with breach of the EU
competition law,
• employee-related matters concerning the EU officers,

When necessary, the Team cooperates also with foreign
law offices forming the KPMG Global Legal network and
law offices with expertise in the field of EU law, including
FIDAL International (Brussels).
The Team is headed by Mr. Przemysław Kamil Rosiak, who
graduated from faculties of law and international relations
at the Warsaw University and obtained his LL.M. at the
College of Europe in Bruges.
He gained his professional experience also as the
head of EU Law Division at the Legal Department of
the Ministry of Foreign Affairs. He participated in the
screening process as the member of Polish delegation
in the domains of “Transport” and “External Relations”.
He represented Poland at the XXXI UNCITRAL session in
New York and V session of Inter-governmental Conference
of Council of Poland-EU Association Agreement. In 2003
he was an intern at the Cabinet of the President of the
Court of First Instance of the European Communities in
Luxembourg – Bo Vesterdorf. Between 2004 and 2006 he
worked as a legal assistant (référendaire) at the Court of
First Instance in Luxembourg.
He is an author and co-author of books and articles on
EU law, including “Proceedings before the Court of
Justice and the Court of First Instance. Practical aspects”,
Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2007, and “Fundamental
rights in EU law and practice”, TNOiK, Toruń 2009.
In addition to his professional activities Mr. Rosiak
conducts trainings in the domain of EU law for attorneysat-Law, both Bar-admitted and trainees, as well as, judges,
governmental officials and entrepreneurs.

• production levies in the sugar sector and
• community trademarks.
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