
 

INFORMACJE OGÓLNE  

  

Kontakt telefoniczny:  

Alan Dudkiewicz     606 734 103 

Karolina Ciastko     506 154 362 

Karolina Cichocka  609 509 757 

 

Adres e-mail:  

biuro@kancelaria-dcc.pl  

 

PROFIL ZESPOŁU   

  

Karolina Ciastko – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, 
absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 
2009 roku ukończyła kierunek Prawo; 

Karolina Cichocka – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, 
absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 
2010 ukończyła kierunek Prawo; oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law, ukończone w roku 2011; 

Alan Dudkiewicz – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, 
absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 
2008 roku ukończył kierunek Europeistyka a w 2011 roku ukończył kierunek Prawo. 

Kancelaria Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka to zespół profesjonalistów, dla których 
najwyższą wartością jest satysfakcja Klienta. Od wielu lat rozwijamy swoje umiejętności, zarówno na 
polskim jak i zagranicznym rynku prawniczym, oferując szeroki i zróżnicowany zakres świadczonych 
usług.  

Kancelaria oraz wszyscy jej wspólnicy są członkami Business Centre Club, prestiżowego klubu 
przedsiębiorców, organizacją międzynarodową i największą w kraju organizacją indywidualnych 
pracodawców. Dodatkowo wspólnicy Kancelarii pełnią funkcję ekspertów BCC w poszczególnych 
dziedzinach prawa (prawo transportowe, prawo żywnościowe, prawo budowlane, prawo spółek oraz 
prawo rynku e-commerce), doradzając członkom klubu w ich bieżącej działalności, a także 
współtworząc stanowisko BCC wobec organów prawodawczych na etapie legislacyjnym oraz w 
mediach. 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym, a także osobom 
fizycznym, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm jak i współpracę przy realizacji konkretnych 
przedsięwzięć.  

Osobista praktyka zawodowa każdego ze wspólników Kancelarii sprawiają, że rozumiemy istotę 
biznesu oraz charakter i specyfikę działalności poszczególnych Klientów. 

Priorytetem Kancelarii jest najpełniejsze zrozumienie potrzeb Klienta i zbudowanie z nim relacji 
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opartej na zaufaniu.  

Nasze działania cechują fachowość, zaangażowanie i kreatywność w poszukiwaniu 
niekonwencjonalnych rozwiązań, a filozofię działania opieramy o wiedzę i kompetencję, a także 
indywidualne doświadczenie każdego członka zespołu. 

DOROBEK ZAWODOWY  

 Wspólnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie w uznanych kancelariach radców prawnych, 
kancelariach adwokackich, w prokuraturze, a także pracując w charakterze prawnika in-house w 
międzynarodowym koncernie. 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię, wynikający z dotychczasowego dorobku wspólników, 
obejmuje przede wszystkim: 

  kompleksową obsługę prawną osób fizycznych (prawo cywilne, karne, administracyjne) 
a także polskich i zagranicznych osób prawnych - od jednoosobowej działalności 
gospodarczej przez spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo – kredytowe po spółki z udziałem Skarbu Państwa) obejmującą: 

 sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, 
inne) z zakresów: prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, 
prawa pracy i prawa autorskiego; sporządzanie i analiza umów cywilno-gospodarczych; 

 obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych (tworzenie umów, projektów uchwał, 
wewnętrznych regulaminów organów spółek, rejestracja podmiotów gospodarczych, 
restrukturyzacja, likwidacje, przekształcenia, wsparcie przy likwidacjach i 
restrukturyzacjach), tworzenie grup kapitałowych (holding), doradztwo w zakresie 
prawno-kadrowych aspektów działalności operacyjnej, przygotowywanie regulaminów 
stron internetowych; 

 występowanie przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi i organami 
administracji, uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach; 

 redagowanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych krajowych                i 
międzynarodowych m. in. z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa zobowiązań, 
prawa pracy, prawa żywnościowego (znakowanie produktów spożywczych, 
wprowadzanie produktów spożywczych na rynek), prawa marketingu (w tym akcji 
promocyjnych, obecności w mediach społecznościowych), prawa konkurencji i prawa 
celnego, w tym obrotu gospodarczego z podmiotami spoza UE; 

 obsługę prawna organów spółek (walne zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia 
wspólników, rady nadzorcze, zarządy), zmiany struktur organizacyjnych Spółek, przejęcia, 
podział, przekształcenia, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, 
sporządzanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych firmy, w tym 
pracowniczych; wsparcie prawne poszczególnych działów spółek (sprzedaż, technologia i 
produkcja, marketing, księgowość, kadry, zakupy); 

 specjalistyczne doradztwo prawne i biznesowe w zakresu branży: 

 transportowej (pomoc prawna w zakresie konwencji CMR, przewozie kabotażowym, 
transporcie krajowym i międzynarodowym, prawie przewozowym oraz występowanie w 
sprawach sądowych wytaczanych przez pracowników-kierowców oraz stowarzyszenia 
działające na rzecz obywateli);  

 chemicznej (opiniowanie etykiet, analiza przepisów prawa unijnego);  

 medycznej (opinie prawne i bieżąca obsługa centrów medycznych, przychodni 
specjalistycznych, niepublicznych i publicznej zakładów opieki zdrowotnej); 

 usługowej i handlowej (pomoc prawna przy bieżącej obsłudze zakupu i sprzedaży, analiza 
i opiniowanie umów, negocjacje handlowe, wytaczanie powództw, windykacja 
należności); 

 prawa budowlanego, prawa gospodarczego i cywilnego; 

 doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT, akcyzy, sprawozdań finansowych, cen 
transferowych i sporządzanie strategii podatkowej; 

• przygotowywanie ofert handlowych pod kątem prawnym oraz w prowadzeniu negocjacji w 
imieniu klientów kancelarii; 

• sporządzanie artykułów publikowanych na portalach prawnych (FK Portal, Wiedza i 



Praktyka, C.H. Beck, www.usługi-windykacyjne.com) z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, 
prawa handlowego i medycznego; 

• redagowanie pism, umów i opinii prawnych w językach angielskim i niemieckim. 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH  

 Wspólnicy posługują się biegle językiem angielskim i niemieckim, w mowie i piśmie, w tym w zakresie 
specjalistycznego języka prawniczego.  

 

ZASADY WSPÓŁPRACY  

 Kancelaria nawiąże współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w formie stałej obsługi 
prawnej, ryczałtów lub jednorazowych zleceń.  

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów zarówno korporacyjnych, jak i indywidualnych. 

 
 


