


WSPÓLNICY
Kancelari´ prowadzà:
radca prawny Monika Drab-Grotowska 
i adwokat Bartłomiej Achler, ich wiedza 
i doÊwiadczenie zawodowe, pozwalajà 
stworzyç wyjàtkowà ofert´ pod wzgl´dem 
kompetencji i elastycznoÊci.

Monika Drab-Grotowska ukoƒczyła 
Wydział Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego (1998 r.) oraz 
aplikacj´ radcowskà w Okr´gowej 
Izbie Radców Prawnych w War-
szawie (2004 r.).
DoÊwiadczenie zawodowe zdoby-
wała pracujàc jako prawnik w De-
partamencie Domów Maklerskich 
Komisji Papierów WartoÊciowych 

i Giełd (1998-2001). Oraz w latach 2001-2002 jako 
zast´pca Dyrektora Zespołu Kontroli Wewn´trznej i Fi-
nansowej w Agencji Prywatyzacji, jak równie˝ zasiadajàc  
w radach nadzorczych spółek prawa handlowego takich jak: 
Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o.o. 
z siedzibà w Warszawie (lipiec 2001-maj 2002), 
Pilmet S.A. z siedzibà we Wrocławiu (marzec 2002-luty 
2003), Huta Szkła UjÊcie S.A. z siedzibà w UjÊciu (listo-
pad 2003-czerwiec 2004), a tak˝e zarzàdzajàc spółkà 
inwestycyjnà (luty 2003-sierpieƒ 2004).
Posiada bogate doÊwiadczenie w obsłudze prawnej 
firm. Specjalizuje si´ w prawie pracy, prawie cywilnym 
oraz szeroko poj´tym prawie gospodarczym. Wiedz´ 
merytorycznà popartà doÊwiadczeniem wykorzystuje 
jako wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach. 
Jest współautorkà ksià˝ki „Papiery wartoÊciowe i prawa 
pochodne - aspekty prawne i rachunkowe”.

Bartłomiej Achler ukoƒczył studia 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie.
Jest członkiem Izby Adwokackiej 
w Warszawie. DoÊwiadczenie 
zawodowe zdobywał Êwiadczàc 
obsług´ prawnà spółek prawa 
handlowego, w tym spółek publicz-
nych oraz spółek z udziałem Skar-

bu Paƒstwa, jak równie˝ zasiadajàc w radach nadzorczych  
spółek kapitałowych.
Jest autorem i współautorem ekspertyz, komentarzy  
i opracowaƒ z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko 
rozumianego prawa gospodarczego. Specjalizuje si´ 
w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pra-
wa umów, oraz w prawie spółek i prawie procesowym. 
Wyst´puje jako pełnomocnik w post´powaniach cywil-
nych, karnych i administracyjnych, a tak˝e jako obroƒca  
w post´powaniach karnych. 

Zespół współpracujàcych z Kancelarià 
prawników, specjalistów z ró˝nych dzie-
dzin prawa, zapewni Paƒstwu komplek-
sowe i wszechstronne doradztwo prawne, 
z zachowaniem najwy˝szych standardów 
profesjonalnych i etycznych zwiàzanych 
z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy 
prawnego.

MISJA
Naszà misjà jest zabezpieczenie interesów prawnych Klientów, aby 
byli przygotowani na nieprzewidziane sytuacje. 

Du˝à uwag´ skupiamy na dostosowaniu naszej oferty specjalnie 
do Paƒstwa indywidualnych wymagaƒ.
Wspieramy firmy – w działalnoÊci biznesowej – zabezpieczajàc ich 
interesy prawne, poprzez profesjonalne i wszechstronne doradz-
two. 

Proponujemy współprac´ opartà na nast´pujàcych zasadach:

■  Na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug doradztwa prawnego obejmujàcej 
konkretne zlecenie, gdzie wynagrodzenie obliczane jest według rzeczywistej 
liczby godzin poÊwi´conych na wykonanie prac na rzecz Klienta, w oparciu 
o stawk´ godzinowà; ewentualnie ustalone jest dodatkowe wynagrodzenie 
za pomyÊlny wynik sprawy. 

■  Na podstawie umowy o Êwiadczenie us∏ug doradztwa prawnego w ramach 
sta∏ej obs∏ugi prawnej, gdzie ustalone zostaje miesi´czne wynagrodzenie ry-
czałtowe, zale˝ne od przewidywanego miesi´cznego limitu czasu pracy na 
rzecz Klienta.

WSPÓŁPRACA
Zapewniamy wszechstronne i profesjonalne doradztwo 
prawne. 

Reprezentujemy Klientów przed sàdami powszechny-
mi, organami administracji rzàdowej i samorzàdowej, 
sàdami administracyjnymi, Sàdem Najwy˝szym, orga-
nami podatkowymi.

Âwiadczymy pomoc prawnà w nast´pujàcych  
dziedzinach prawa:

■ PRAWO SPÓŁEK

■ PRAWO UMÓW

■ PRAWO PRACY

■ PRAWO KARNE

■ PRAWO NIERUCHOMOÂCI

■ PRAWO WŁASNOÂCI INTELEKTUALNEJ

■ PRAWO KONKURENCJI

■ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

■ PRAWO PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

■ PRAWO PODATKOWE

Ka˝da oferta poprzedzona jest wnikliwà analizà rze-
czywistych potrzeb Klienta, co pozwala Paƒstwu sku-
tecznie zminimalizowaç koszty i skróciç czas obsługi 
administracyjnej. 

Proponujemy obsług´ prawnà w j´zyku polskim,  
angielskim, francuskim oraz na specjalne ˝yczenie 
Klientów, w innym ustalonym j´zyku obcym. 

Zapraszamy do współpracy!

PołàczyliÊmy siły, 
aby wykorzystaç  
nasze doÊwiadczenie 
i wiedz´ z ró˝nych 
dziedzin prawa.
Działamy szybko 
i sprawnie, dostar-
czajàc skutecznych 
i bezpiecznych roz-
wiàzaƒ.
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