
K&L GATES W POLSCE

Zespół prawników K&L Gates od 1991 roku świadczy usługi prawne na rzecz 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce. Posiadając 

bogate doświadczenie w doradztwie dla jednych z największych inwestorów 

zagranicznych w kraju oraz we współpracy z polskimi władzami, nasi prawnicy 

świadczą szeroki zakres usług dotyczących obsługi transakcji, porad prawnych 

oraz rozstrzygania sporów. Zaspokajając potrzeby naszych międzynarodowych 

klientów, zespół świadczy usługi w języku polskim, angielskim, niemieckim, 

francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. 

Nasi prawnicy są rekomendowani przez 
niezależne międzynarodowe rankingi, 
takie jak Chambers Global, Chambers 
Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie 
rozwiązywania sporów, restrukturyzacji 
i upadłości, własności intelektualnej, 
energetyki, rynków kapitałowych oraz fuzji 
i przejęć. 

Warszawscy prawnicy biorą aktywny udział 
w dyskusjach panelowych na kluczowych 
konferencjach sektorowych, prowadzą 
działalność edukacyjną uczestnicząc 
w charakterze prelegentów w seminariach 
i warsztatach dotyczących m.in. zagadnień 
z zakresu prawa własności intelektualnej, 
prawa energetycznego, podatkowego, 
budowlanego, arbitrażu i sporów sądowych. 
Są również często zapraszani przez 
wiodące media w Polsce, np. „Rzeczpos-
polita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Nowy 
Przemysł”, „Gazeta Wyborcza” i TVN 
Biznes i Świat do komentowania zdarzeń 
gospodarczych z perspektywy prawnej. 

energii, a także w kwestiach regulacyjnych. 
Naszymi klientami są podmioty z sektora 
ropy i gazu (poszukiwanie i wydobycie ze 
źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonal-
nych). Jesteśmy także obecni w tworzącym 
się sektorze energetyki jądrowej.

Energetyka innowacyjna i ochrona 
środowiska

Doradzamy klientom w zakresie konwen-
cjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii, a także ochrony środowiska. 
Reprezentujemy klientów w najbardziej 
skomplikowanych sprawach m.in. 
w procesie uzyskiwania pozwoleń dla 
morskich farm wiatrowych, w sporach 
z operatorami sieci elektroenergetycznych, 
w złożonych sprawach środowiskowych 
oraz w pierwszych przedsięwzięciach 
fotowoltaicznych w Polsce. Posiadamy także 
bogate doświadczenie w sprawach czystych 
technologii węglowych, gazu łupkowego 
oraz kogeneracji. 

Rozwiązywanie sporów

Zręczne i efektywne rozwiązywanie sporów 
gospodarczych ma istotne znaczenie dla 
rozwoju biznesu. Szczególną wagę ma 
w czasach kryzysu, gdy przyszłość jest 
niepewna. Nasz zespół prawników może 
przeprowadzić Państwa przez konflikty 
biznesowe, a także przez spory prawne, 
które mogą z nich wyniknąć. Nasza 
praktyka koncentruje się w szczególności 
na międzynarodowym arbitrażu 

Główne praktyki K&L Gates 
w Warszawie
Bankowość, finanse 
i restrukturyzacja

Doradzamy polskim i międzynarodowym 
bankom, instytucjom finansowym, spółkom, 
pożyczkobiorcom, organom rządowym 
i samorządowym, inwestorom i sponsorom 
we wszelkich rodzajach finansowania, 
od prostych kredytów bilateralnych oraz 
krajowych kredytów konsorcjalnych aż do 
złożonych transakcji finansowania struk-
turalnego oraz międzynarodowych transak-
cji finansowych. 

Energetyka i infrastruktura

Doradzamy klientom m.in. w zakresie real-
izacji i eksploatacji przedsięwzięć energety- 
cznych, finansowania projektów, fuzji, przejęć 
i joint venture w tych sektorach, w sprawach 
dotyczących obrotu energią elektryczną, 
umów na dostawę, dystrybucję i przesył 



handlowym, sporach z zakresu umów 
międzynarodowych o wzajemnym popiera-
niu i ochronie inwestycji zagranicznych oraz 
sporach budowlanych. 

Praktyka restrukturyzacji, upadłości 
i zagrożonych inwestycji

Nasz zespół wyznacza standardy w zakresie 
restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej 
oraz upadłości doradzając w restruktu-
ryzacjach należących do największych 
i najgłośniejszych w Polsce. Pomagamy 
polskim i międzynarodowym klientom 
w restrukturyzacjach przedsiębiorstw 
i restrukturyzacjach finansowych, a także 
w zakresie bankowości i finansów oraz 
private equity. 

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie etapy i 
aspekty zarówno prywatnych jak i publi- 
cznych transakcji fuzji i przejęć, w tym finan-
sowanie, kwestie regulacyjne oraz zgodność 
z przepisami, a także nadzór właścicielski 
i kwestie administracyjne. Reprezentujemy 
duże spółki międzynarodowe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także uczestników 
rynku kapitałowego.

Prawo własności intelektualnej

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie 
ochrony praw autorskich i innych zagadnień 
dotyczących własności intelektualnej, 
w tym postępowań sądowych, postępowań 
dotyczących ochrony celnej oraz postępowań 
karnych dotyczących piractwa i innych 
sporów w tej dziedzinie. Zakres naszego 
doradztwa obejmuje media, ochronę danych 
osobowych, regulacje dotyczące nadawania, 
przemysł rozrywkowy, nowe media, pub-
likacje, znaki towarowe oraz postępowania 
sądowe z zakresu IP i mediów.

Rynki kapitałowe

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze 
na rzecz emitentów, spółek publicznych, 
instytucji finansowych oraz innych uczest-
ników rynku kapitałowego. Zajmujemy się 
przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej 
oraz reprezentowaniem emitentów, spółek 
i banków inwestycyjnych we wszelkich tran-
sakcjach publicznych, w tym pierwszych 
ofertach publicznych (IPO), wtórnych ofert-
ach publicznych (SPO), sprzedaży w trybie 
tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu 
(ABB) oraz publicznych transakcjach fuzji 
i przejęć. 

Private equity i venture capital

Reprezentujemy fundusze private equity 
oraz inne podmioty w zakresie transakcji 
private equity. Nasze doradztwo obejmuje 
wszystkie etapy transakcji na rynkach 
private equity, od utworzenia poprzez 
inwestycje aż do wyjścia. Wśród głównych 
obszarów praktyki private equity znajdują 
się m.in. finansowanie wykupów LBO 
i przejęć, restrukturyzacja i reorganizacja 
spółek dla funduszy private equity i ich 
spółek portfelowych, strukturyzacja inwesty-
cji i wyjść, w tym aspekty podatkowe.

Prawo konkurencji

Reprezentujemy klientów w najtru-
dniejszych i najbardziej skomplikowanych 
sprawach antymonopolowych związanych 
z porozumieniami ograniczającymi 
konkurencję, w tym w największej dotych-
czas sprawie antymonopolowej w Polsce 
dotyczącej kartelu cementowego, 
w sprawach związanych z nadużyciem 
pozycji dominującej, z uzyskiwaniem zgód 
na zamiar koncentracji (fuzje, przejęcia) 
oraz związanych ze zwalczaniem nieuczci-
wej konkurencji i stosowaniem nieuczci-
wych praktyk rynkowych. 

Nieruchomości 

Doradzamy klientom we wszelkich aspe-
ktach związanych z nieruchomościami, 
w szczególności w zakresie użytkowania 
gruntów, zagospodarowania przestrzennego, 
warunków zabudowy, procesach budo- 
wlanych, zakupie i sprzedaży nieruchomości, 
finansowania, leasingu, dzierżawy, najmu, 
restrukturyzacji, zagadnień związanych 
z energetyką, doradztwa podatkowego, 
opracowywania struktur wspólnych 
przedsięwzięć oraz sporów sądowych. 

Prawo podatkowe

Doradzamy naszym klientom w związku 
z planowaniem podatkowym, opra-
cowywaniem efektywnych podatkowo 
struktur dla prowadzonych działalności, 
sprzedażą i likwidacją spółek, a także 
podatków międzynarodowych zarówno 
spółek jak i osób prywatnych o wysokim 
poziomie dochodów. Posiadamy również 
doświadczenie w kwestiach rachunkowych, 
w tym w sporach podatkowych. 

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi na 
rzecz polskich i międzynarodowych praco-
dawców z najszerzej rozumianego prawa 
pracy, zarówno indywidualnego, jak 
i zbiorowego. Doradzamy także w zakresie 
sporów i postępowań sądowych, związków 
zawodowych i rad pracowników, transakcji 
biznesowych, kwestii imigracyjnych, premii i 
innych świadczeń ze stosunku pracy.

Zamówienia publiczne

Nasi prawnicy posiadają bogate 
doświadczenie w opracowywaniu ofert 
przetargowych oraz w zakresie admini-
stracyjnych procedur odwoławczych, 
postępowań sądowych dotyczących 
zamówień publicznych i partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP). Świadczymy 
również usługi doradcze w zakresie kontra-
któw cywilnych i wojskowych.
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Dowiedz się więcej o K&L Gates w Warszawie na 
www.klgates.com/pl/ 

Kontakt:

Maciej Jamka
Partner Zarządzający
Tel +48.22.653.4204
maciej.jamka@klgates.com
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K&L Gates zatrudnia prawników w 48 biurach w Ameryce Płn. i Płd., Europie, Azji, Australii oraz na Bliskim 
Wschodzie i reprezentuje liczne spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100, oraz FTSE 100, a także nowo 
powstale i średniej wielkości spółki i przedsiębiorców, uczestników rynku kapitałowego oraz podmioty sektora 
prywatnego. Więcej informacji na temat K&L Gates na stronie www.klgates.com.

Powyższe informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Powyższe 
informacje nie mogą być traktowane jako porada prawna.
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