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Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się  
w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. 

/ 

 



OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM 



 Wrocławska Kancelaria ZKZ specjalizuje się w szeroko pojętym 
prawie gospodarczym. 

 Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników  
o najwyższych kompetencjach. 

 Cechują nas szybkość działania, komfortowa komunikacja  
i wysoka skuteczność. 

O Kancelarii 



 Bartosz Ziemblicki jest nie tylko radcą 
prawnym, ale także doktorem nauk prawnych 
o podwójnej specjalizacji (prawo 
międzynarodowe i europejskie) i magistrem 
ekonomii. 
 

 Jako praktyk specjalizuje się  
w międzynarodowym prawie gospodarczym 
oraz prawie gospodarczym Unii Europejskiej. 
 

 Biegle włada językiem angielskim, odbył także 
liczne zagraniczne staże i wyjazdy naukowe 
(USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
Szwajcaria). 

dr Bartosz Ziemblicki 



 Absolwentka prawa na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz aplikacji radcowskiej we 
Wrocławiu. 
 

 Posiada 15 lat doświadczenia w obsłudze 
prawnej firm różnej wielkości, a także 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 

 Specjalizuje się w prawie handlowym i 
procedurze cywilnej. 

Marzena Zdyrko-Woźniak 



 Absolwent prawa na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz aplikacji radcowskiej we 
Wrocławiu. 
 

 Specjalizuje się w prawie cywilnym i 
ubezpieczeniowym. 
 

 Biegle włada językiem angielskim. 

Bartłomiej Klinowski 



Oprócz wymienionych liderów, zespół 
Kancelarii ZKZ składa się także z innych 
specjalistów różnych dziedzin prawa  
oraz aplikantów radcowskich i adwokackich. 



OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM 
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Kancelaria ZKZ - kancelaria prawa 
gospodarczego, łącząca doświadczenie  

z nowoczesnością. 
/ 

 



Kancelaria ZKZ świadczy usługi szeroko pojętej obsługi prawnej 
podmiotów gospodarczych. Obejmują one między innymi: 

 zakładanie, audyt prawny i bieżącą obsługę przedsiębiorców, 

 sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych, 

 windykację należności, 

 doradztwo i sporządzanie dokumentów z zakresu spraw 
pracowniczych i bhp, 

 wparcie prawne w postępowaniach o zamówienia publiczne, 



Kancelaria ZKZ świadczy usługi szeroko pojętej obsługi prawnej 
podmiotów gospodarczych. Obejmują one między innymi: 

 obsługę w zakresie prawa transportowego, prawa nieruchomości, 
prawa własności intelektualnej, prawa rolnego, prawa 
geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska, prawa 
upadłościowego i naprawczego oraz prawa ubezpieczeniowego, 

 zastępstwo przed sądami powszechnymi oraz organami i sądami 
administracyjnymi, 

 doradztwo podatkowe, 

 bieżące doradztwo prawne i sporządzanie opinii z zakresu prawa 
gospodarczego. 



Oprócz najwyższych kompetencji,  
nasze atuty to: 

 dyspozycyjność, 

 elektroniczna windykacja, 

 język angielski, 

 komfortowa komunikacja. 



DYSPOZYCYJNOŚĆ 

 Nasi prawnicy są do Państwa 
dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. 

 Oprócz kompleksowej obsługi 
prawnej w zakresie zleconych przez 
Klienta zadań, Kancelaria oferuje 
dyżury prawników w siedzibie 
Państwa firmy w Strzelinie. 



ELEKTRONICZNA WINDYKACJA 

 Oprócz tradycyjnych form windykacji 
korzystamy także z elektronicznego 
postępowania upominawczego, 
oferowanego przez państwowy E-Sąd 
w Lublinie. 

 W tym samym trybie prowadzimy 
egzekucję. 

 Korzystamy również z elektronicznego 
Portalu Informacyjnego Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu, dzięki 
czemu mamy aktualny dostęp online, 
do prowadzonych spraw. 



JĘZYKI OBCE 

 Większość prawników w Kancelarii 
biegle włada językiem angielskim. 
Znajomość ta potwierdzona jest 
stosownymi certyfikatami. 

 W naszym zespole są prawnicy 
władający biegle także innymi 
językami (niemiecki). 



KOMFORTOWA KOMUNIKACJA 

Oprócz osobistych spotkań oraz poczty 
tradycyjnej, korzystamy z dogodnych 
dla Klienta form komunikacji: telefony 
stacjonarne, komórkowe, faks, SMSy, 
poczta e-mail, chat, Skype. 



Kancelaria Prawna ZKZ 

ul. Kazimierza Wielkiego 67,  

50-077 Wrocław 

 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. 

 

tel. 71-780-49-50 

fax 71-714-21-01 

 info@kancelaria-zkz.pl 
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www.kancelaria-zkz.pl 

www.facebook.com/KancelariaPrawnaZKZ 
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