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O NAS:

KM LEGAL ADVISING Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna jest firmą prawniczą działającą na rynku 
warszawskim. Wspólnikami są dwaj młodzi prawnicy, którzy przez lata studiów zdobyli bogate 
doświadczenie zawodowe, pracując w administracji publicznej, największych warszawskich 
kancelariach prawnych i działach prawnych międzynarodowych korporacji. Usługi prawnicze 
świadczone przez KM LEGAL ADVISING spotykają się z bardzo życzliwymi ocenami Klientów, czego 
dowodem są liczne słowa uznania i rekomendacje. 

W naszej pracy gwarantujemy kompletne rozwiązania prawne. Otwartość i kreatywne podejście do 
realizacji każdej usługi prawniczej sprawiają, że z powodzeniem wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych Klientów, realizując Państwa indywidualne potrzeby. 

Wskazujemy, jak z sukcesem wykorzystać pojawiające się możliwości biznesowe. Przedsiębiorcy 
potrzebują  nowoczesnych rozwiązań i praktycznego wsparcia w sprawach, które na co dzień 
towarzyszą ich działalności. Doradzając, ściśle współpracujemy z Klientem, dążąc do zrozumienia 
specyfiki jego działalności, otaczających go uwarunkowań biznesowych i historycznych tak, aby 
stworzyć usługę  uszytą na miarę jego oczekiwań. Dzięki temu, dbając o bezpieczeństwo prawne            
i ekonomiczne, proponujemy i wdrażamy rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta, a zarazem  
skuteczne i efektywne. 

Proponujemy też Państwu pełną obsługę współpracujących z nami prawników z całego  kraju – w tym 
Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect,  Notariuszy, Doradców podatkowych oraz specjalistów 
ds. nieruchomości. Swoje usługi świadczymy w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim                       
i ukraińskim. 
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KIM JESTEŚMY:

NORBERT MŁYNARCZYK

Specjalizacja:
Prawo korporacyjne i prawo rynków kapitałowych. 
Specjalizuje się również w transakcjach fuzji              

i przejęć, private equity oraz bieżącej obsłudze 
korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zajmował 
się także pracami nad prospektami emisyjnymi oraz 

przygotowywaniem analiz due diligence na potrzeby 
transakcji kapitałowych. 

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując            

w renomowanych warszawskich kancelariach 
prawnych, m.in. Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k. 

oraz w jednej z największych spółek świadczących 
usługi leasingu. 

Wykształcenie:
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego          
w Warszawie. Studia doktoranckie w Katedrze Prawa 
Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. 

ŁUKASZ KULICKI

Specjalizacja:
Prawo spółek handlowych i prawo zobowiązań. 

Specjal izuje s ię również w postępowaniu 
dochodzenia wierzytelności oraz bieżącej obsłudze 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
Ponadto zajmuje się prawem podatkowym oraz 
p r a w e m z a m ó w i eń p u b l i c z n y c h , a t a k że 

zagadnieniami związanymi z konsorcjami. 

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywał pracując w administracji 
skarbowej, warszawskich kancelariach prawnych 

m.in. Kancelaria L. Czarny, W. Budny sp.k. oraz w dziale 
prawnym Robert Bosch Sp. z o.o.

Wykształcenie:
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego          

w Warszawie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Oferta naszej firmy obejmuje obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pracujemy 
dla dużych i średnich przedsiębiorców z wieloletnią  tradycją, ale naszą specjalnością jest obsługa firm 
na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up, early growth). Z powodzeniem pomagamy im w rozwoju 
działalności i osiągnięciu sukcesu biznesowego. Ponadto doskonale wiemy, iż podmioty tego typu 
potrzebują  stałych konsultacji prawnych w bieżącej działalności, lecz zazwyczaj nie mogą sobie na to 
pozwolić ze względów finansowych. Nasza oferta łamie te bariery. 

Oferujemy doradztwo w zakresie:

1. Prawa cywilnego:
• prawo zobowiązań; przygotowywanie oraz opiniowanie wszelkich umów wykorzystywanych 

w obrocie gospodarczym,
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• windykacja należności, począwszy od negocjacji przedsądowych, poprzez przygotowanie 
wezwania do zapłaty i pozwu o zapłatę, aż do sporządzenia wniosku  o wszczęcie egzekucji    
i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

2. Prawa gospodarczego i prawa spółek:
• pełna obsługa spółek - zakładanie spółek, ich przekształcenia, łączenie i likwidacja,

• sprawy korporacyjne: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty 
dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy,

• prawne aspekty reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych,

• przeprowadzanie badań due diligence spółek,
• obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

• opracowywanie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, 

•  negocjacje biznesowe,

• doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego. 

3. Prawa finansowego i prawa rynków kapitałowych: 
• doradztwo w zakresie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych spółek 

giełdowych i notowanych na NewConnect,
• wprowadzanie spółek na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,     

a dzięki współpracy z Autoryzowanymi Doradcami - także na rynek NewConnect, 

• doradztwo w sprawach corporate governance oraz obowiązków informacyjnych w przypadku 
spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, m.in. przygotowywanie  
projektów wewnętrznych regulacji oraz świadczenie usług bieżącego doradztwa, 

• doradztwo przy transakcjach nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsługa 
wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych, 

• zakładanie i obsługa funduszy inwestycyjnych, 
• doradztwo podatkowe.

4. Prawa pracy:
• doradztwo w sprawie nawiązywania, rozwiązywania lub zmiany stosunku pracy, 

• negocjacje układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,

• stosowanie zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę,
• przygotowywanie kontraktów menedżerskich – nowoczesnego instrumentu zarządzania 

przedsiębiorstwami.

5. Prawa zamówień publicznych:
• opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

• analiza SIWZ wraz z dokumentacją, pomoc w przygotowaniu pod względem prawnym oferty, 
kompleksowe doradztwo wykonawcom.
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6. Prawa i postępowania administracyjnego:
• reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, 
• przygotowywanie pism i wniosków w postępowaniach administracyjnych, 

• przygotowywanie raportów tematycznych dotyczących najnowszych orzeczeń Wojewódzkich 
Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

OBSŁUGA START UP:

KM LEGAL ADVISING kieruje swoje usługi przede wszystkim do  przedsiębiorców, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub planują jej rozpoczęcie. Oferujemy pakiety startowe      
w formie miesięcznego ryczałtu, w ramach których zapewniamy określoną liczbę godzin obsługi 
prawnej. W tym przypadku, oprócz usług opisanych powyżej, kładziemy duży nacisk na doradztwo       
w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności oraz sprawne                            
i bezproblemowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, a elastyczność w podejściu do Klienta 
zapewnia startującej firmie stałą i rzetelną obsługę prawną. 

W marcu 2014 r. podjęliśmy współpracę z Polish Business Club, w ramach której Członkowie Klubu 
mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty godzinowej. 

Oferty pakietów Członkowie Polish 
Business Club

Startup Pozostali Klienci

Pakiet 3 godzin 
obsługi prawnej

400 zł netto 800 zł netto Negocjowane 
indywidualnie

Pakiet 6 godzin 
obsługi prawnej

700 zł netto 1400 zł netto Negocjowane 
indywidualnie

Pakiet 12 godzin 
obsługi prawnej

1000 zł netto 2000 zł netto Negocjowane 
indywidualnie

Godzina obsługi 
prawnej poza 
pakietem

160 zł netto 320 zł netto 420 zł netto
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KONTAKT:

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji dotyczących niniejszej oferty:

Łukasz Kulicki:

tel.: +48 500 436 703
e-mail: l.kulicki@km-legal.com.pl 

Norbert Młynarczyk:
tel.: +48 698 641 814

e-mail: n.mlynarczyk@km-legal.com.pl 

KM LEGAL ADVISING
 JESTEŚMY WSZĘDZIE TAM, GDZIE PRAWO ŁĄCZY SIĘ Z BIZNESEM
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