Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY działa na rynku od 1997 roku, początkowo na bazie kancelarii adwokackiej Józefa Forystka. Powstała jako efekt doświadczeń związanych ze świadczeniem usług prawnych przez
jej partnerów najpierw w ramach zagranicznych firm prawniczych (Dewey Ballantine), a następnie w ramach
kancelarii adwokatów i radców prawnych (Forystek Góralczyk Rychlicki oraz Forystek Góralczyk Rychlicki
Budzowska Fiutowski Jamorski). Od 2003 roku w nowym składzie osobowym partnerów.
Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszemu ponad 15-letniemu doświadczeniu głównie w obsłudze banków
i dużych podmiotów gospodarczych (najczęściej spółek giełdowych) oraz prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych, potencjałowi osobowemu liczącemu ponad 30 prawników jesteśmy w stanie zapewnić naszym
Klientom szybką i sprawną obsługę w pełnym zakresie, w tym także w zakresie zagadnień podatkowych.
Mamy swoje biura w Warszawie i w Krakowie. Zasięgiem działalności obejmujemy całą Polskę. Współpracujemy z kancelariami zagranicznymi, między innymi: z USA, Niemiec, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady,
Czech, Słowacji, Serbii i Węgier. Kancelaria przygotowana jest do prowadzenia obsługi prawnej w języku
angielskim i niemieckim.
Realizując projekty dotyczące rynku kapitałowego stale współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów
z zakresu finansów, bankowości, podatków oraz public relations/investor relations, co pozwala na zmniejszenie ryzyk projektu oraz maksymalne zintensyfikowanie prac i gwarantuje naszym Klientom kompleksową
obsługę od pomysłu aż do pełnej realizacji. Współpracujemy także z najlepszymi kancelariami notarialnymi
w Polsce.
Od wielu lat figurujemy na wysokich i czołowych pozycjach w rankingach największych firm prawniczych
publikowanych w kraju (Rzeczpospolita, Book of Lists, Gazeta Prawna, Home & Market, Monitor Prawniczy)
i zagranicą (Legal 500 oraz Legal 1000).

Obszary praktyki
Kancelaria Forystek & Partnerzy specjalizuje się w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej dużych
podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych, banków oraz instytucji finansowych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie
w obsłudze firm z branży chemicznej (zakłady azotowe i rafinerie), paliwowych, deweloperskich oraz firm
z branży budowlanej. Specjalizujemy się w przygotowywaniu spółek do ich upublicznienia i w przeprowadzaniu pierwszej oferty publicznej (IPO). Kancelaria
była wieloletnim członkiem programu prowadzonego
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
– „Partnerstwo w drodze na Giełdę” oraz autoryzowanym przez GPW doradcą dla spółek na rynku NewConnect.
Świadczymy usługi w pełnym zakresie związanym
z potrzebami nowoczesnego obrotu gospodarczego,
z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej oraz praw
krajów członkowskich UE.
Poprzez sieć stowarzyszonych kancelarii zagranicznych
zapewniamy obsługę prawną transakcji międzynarodowych, z uwzględnieniem większości światowych systemów prawnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku transakcji dotyczących rynków kapitałowych,
sporów o charakterze międzynarodowym, operacji
bankowych oraz arbitrażu międzynarodowego, akwizycji spółek lub przedsiębiorstw zagranicznych oraz inwestycji w nieruchomości.

Szczególne miejsce wśród naszych specjalizacji zajmuje doradztwo prawne w szeroko pojętych sprawach
reprywatyzacyjnych, w tym zwłaszcza w zakresie
gruntów warszawskich, mienia zabużańskiego, reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu, lasów oraz spraw
wywłaszczeniowych. W tym zakresie mamy już ponad
20-letnie doświadczenie. W sprawach reprywatyzacyjnych możemy poszczycić się wieloma sukcesami
polegającymi zarówno na odzyskaniu utraconych po
II wojnie światowej majątków w naturze, jak i wypłaconymi na rzecz naszych klientów odszkodowaniami
w wielomilionowych kwotach oraz wygranymi przed
sądami polskimi oraz Trybunałem w Strasburgu w wielu
precedensowych sprawach.
Oferujemy specjalistyczne usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne i gospodarcze
oraz spory sądowe i arbitrażowe
Do grona naszych Klientów należą nie tylko podmioty gospodarcze, ale także osoby prywatne. Dlatego
na co dzień doradzamy w ramach różnych dziedzin
prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Z uwagi na charakter Kancelarii większość spraw, które prowadzimy to doradztwo
i obsługa z zakresu prawa gospodarczego. Pomagamy
w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,

zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów
w obrocie gospodarczym, negocjowaniem ich treści,
doradzaniem najlepszych sposobów zabezpieczenia
roszczeń. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak
i w postępowaniach arbitrażowych. W ramach działalności windykacyjnej reprezentujemy Klientów także
w postępowaniach egzekucyjnych, dbając o ich interesy m.in. wobec organów egzekucyjnych. Naszą wiedzą
i doświadczeniem służymy także w sprawach karnogospodarczych, w większości przypadków występując
w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Reprywatyzacja
Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach reprywatyzacyjnych, dotyczących przede wszystkim gruntów
warszawskich, nacjonalizacji przemysłu oraz reformy
rolnej. Prowadziliśmy lub prowadzimy z sukcesem szereg spraw o zwrot majątków należących przed wojną
do najznakomitszych polskich rodzin (Habsburgów,
Puzynów, Potockich, Reyów, Tarnowskich, Branickich,
Radziwiłłów, Sobańskich, Sapiehów, Lanckorońskich,
Krasińskich, Pinińskich) oraz przedwojennych spółek
handlowych. Możemy również poszczycić się wieloma
sukcesami w odzyskiwaniu nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL-u. Jako jedna z niewielu Kancelarii
wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu spraw o rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie oraz o odszkodowania za szkody spowodowane bezprawnym działaniem organów władzy publicznej (wynikające z decyzji
nacjonalizacyjnych, których stwierdzono nieważność).

Naszych Klientów reprezentujemy także m.in. przed
Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz na wszelkich
etapach trwających wiele lat postępowań reprywatyzacyjnych. Prowadzimy w imieniu naszych Klientów w tym również inwestorów zainteresowanych nabyciem nieruchomości, w stosunku do której prowadzone są postępowania reprywatyzacyjne - wszelkie
negocjacje zabezpieczające interesy obu stron, w tym
przygotowujemy umowy przedwstępne i warunkowe, umowy inwestycyjne, umowy powiernicze, jak
i umowy zbycia wierzytelności i roszczeń reprywatyzacyjnych. Dodatkowo zajmujemy się sporządzaniem
ekspertyz prawnych dla inwestorów. Reprezentujemy
też przedsiębiorstwa i inwestorów w ewentualnych
sporach ze spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości.

Nieruchomości i inwestycje
Korzystając z długoletniego doświadczenia zajmujemy się pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami
w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Przygotowujemy i opiniujemy umowy kupna/sprzedaży,
najmu lokali handlowych, powierzchni biurowych
i mieszkalnych, dzierżawy, przeprowadzamy analizy
stanu prawnego nieruchomości (tzw. due dilligence),
a w razie potrzeby prowadzimy wszelkie niezbędne
postępowania sądowe i administracyjne mające na
celu jego uregulowanie. Przygotowujemy wszelką dokumentację prawną związaną z dużymi inwestycjami,
jak budowa: hipermarketów, biurowców, hoteli, sta-

cji benzynowych, budynków mieszkalnych, domów
i mieszkań. Naszych Klientów reprezentujemy m.in.
w postępowaniach wieczystoksięgowych, a także
w sprawach reprywatyzacyjnych, które ze względu na
swą specyfikę zostały wyłączone do osobnej kategorii. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również
ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz negocjowaniem i przygotowywaniem warunkowych umów przedwstępnych, zabezpieczaniem
wykonania umów poprzez ustanowienie zastawów
zwykłych lub rejestrowych.

prawnym wszystkim podmiotom uczestniczącym
w procesie emisji akcji lub obligacji, w tym bankom,
biurom maklerskim oraz emitentom. Jednym z obszarów działalności w ramach tej specjalizacji jest prawo
wekslowe i czekowe oraz dotyczące emisji obligacji.
Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność zarówno
weksle, jak i obligacje stały się powszechnym środkiem
zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym.
Dlatego na co dzień zajmujemy się sporządzaniem
deklaracji wekslowych i dochodzeniem należności
z weksli w postępowaniach sądowych.

Prowadzimy również obsługę prawną podmiotów
z branży budowlanej, m.in. opracowujemy projekty umów o roboty budowlane, o prace projektowe,
o nadzór inwestorski, jak również projekty umów
z podwykonawcami. Przygotowujemy i opiniujemy
umowy o finansowanie inwestycji przez banki, jak
i osoby trzecie. Oferujemy pomoc w negocjacjach
z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.

Bankowość i usługi finansowe

IPO i papiery wartościowe
Papiery wartościowe to dość szeroka kategoria pojęciowa.
Prowadzimy obsługę prawną związaną z emisją akcji i obligacji, w tym m.in. przygotowujemy prospekty emisyjne oraz prowadzimy postępowania przed
Komisją Nadzoru Finansowego. Posiadamy również
doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń
na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Służymy doradztwem

Obsługa sektora bankowego, zarówno w zakresie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej,
to jedna z naszych głównych specjalizacji od ponad 15 lat. Świadczymy lub świadczyliśmy usługi prawne na rzecz kilku największych banków
w Polsce (Citibank, Bank Handlowy w Warszawie,
Deutsche Bank, BRE Bank, ING Bank Śląski). Naszą
wiedzą i doświadczeniem służymy przy przeprowadzaniu wszelkich transakcji bankowych i finansowych,
z uwzględnieniem aspektów prawa międzynarodowego. Usługi świadczone na rzecz banków, biur
maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz ich Klientów obejmują m.in. opracowywanie i negocjowanie wszelkich umów kredytowych, doradztwo w zakresie form zabezpieczenia
operacji finansowych, przeprowadzanie sprawnej
windykacji należności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne, przygotowywanie analiz prawnych dotyczących outsourcingu na rzecz banków, sporządzanie
i analizowanie regulaminów bankowych, pełna obsługa
bankowości inwestycyjnej, pomoc w zakresie uzyski-

wania zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej,
ubezpieczeniowej, reprezentowanie podmiotów sektora bankowego oraz wszelkich instytucji finansowych
w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz
w ramach procesów restrukturyzacji kredytów i innych
zobowiązań finansowych. Prowadzimy także sprawy
dotyczące kontraktów futures oraz transakcji walutowych tzw. opcyjnych, tak po stronie banków, jak i po
stronie jego klientów.

Podatki i cła
(doradztwo podatkowe)
Poprzez naszych licencjonowanych doradców podatkowych świadczymy usługi doradztwa podatkowego,
głównie w związku z konsekwencjami podatkowymi
przeprowadzanych transakcji krajowych i zagranicznych
oraz wynikających z tworzenia, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych. Z powodzeniem
reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach
karno-skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
oraz przed urzędami skarbowymi i celnymi. Przy realizacji każdego zlecenia staramy się opracować optymalne rozwiązanie podatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Usługi doradztwa
podatkowego świadczymy poprzez spółkę zależną Forystek & Forystek – Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Spółki, transakcje M&A, venture
capital, private equity
Prawo spółek, łącznie z prawem gospodarczym i handlowym, to obok bankowości jedna z najszerszych
dziedzin naszej działalności z zakresu obrotu gospodarczego. Prowadzimy stałą obsługę prawną dla wielu
działających na rynku polskim podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek giełdowych.
Pomagamy przy ich tworzeniu (tak na terytorium Polski, jak i na całym świecie), rejestracji (w tym oddziałów
i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń
akcjonariuszy, zmiany umów, statutów itp.). Specjalizujemy się w negocjowaniu umów między wspólnikami
lub akcjonariuszami zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowywania w ramach np.
umów inwestycyjnych. W maksymalny sposób staramy
się zabezpieczyć interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewnić instrumenty prawne pozwalające
na zapewnienie wykonania zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczyć wierzytelności naszych
Klientów. Przygotowujemy różne warianty finansowania inwestycji oraz działalności spółek, jak pożyczki
od aktualnych albo przyszłych wspólników, obligacje,
weksle, emisje akcji. Przeprowadzamy procesy podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych, w tym
umarzania akcji. Ponadto doradzamy naszym Klientom
przy fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych,
wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek. Dbamy o wypełnianie obowiązków wynikających
z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych

przepisów prawa. Pomagamy też przy tworzeniu Fundacji i Stowarzyszeń w Polsce i za granicą.

Prawo upadłościowe i naprawcze
W ramach tej specjalizacji zajmujemy się reprezentacją
wierzycieli i dłużników
w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
w tym także inicjowaniem tych postępowań. Niezależnie od powyższego dbamy o zapewnienie jak najlepszych form zabezpieczenia wierzytelności naszych
Klientów-wierzycieli, tak by w ramach postępowania
upadłościowego znaleźli się oni w możliwie najwyższych kategoriach zaspokojenia, lub by ich wierzytelności były spłacane poza układem lub ze składników majątkowych wyłączonych z masy upadłości. W ramach
zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia
upadłości kontrahenta lub wszczęcia wobec niego
postępowania naprawczego negocjujemy takie zapisy
umowne, które pozwolą naszym Klientom uzyskać
możliwość wyegzekwowania należności w jak najwyższej wysokości, także z majątku osobistego członków
organów upadłych spółek.

Prawo pracy
Zajmujemy się w głównej mierze pomocą dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy
o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania
i premiowania, pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na
zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie
rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy układy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie
zwolnień zbiorowych. W razie sporów firm z pracownikami, jak i pracowników na stanowiskach kierowniczych z byłymi pracodawcami reprezentujemy naszych
Klientów w pertraktacjach ugodowych, jak i w sporach
przed sądami pracy.

Własność intelektualna i ochrona
konkurencji
Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo
prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej,
w tym także w zakresie ochrony znaków towarowych.
Uwzględniając specyficzne potrzeby Klientów udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczą-

cych prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
własności intelektualnej, ochrony konkurencji, kampanii
reklamowych i ochrony baz danych. Przygotowujemy
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
patentów, praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju umowy
licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i innych. Naszych Klientów reprezentujemy także
w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach
administracyjnych we wszystkich sprawach związanych
z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej
przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.
Reprezentujemy zarówno duże firmy medialne (radiowe i telewizyjne), fonograficzne, wydawnictwa, gazety,
galerie, jak i ich kontrahentów: aktorów, artystów wykonawców, pisarzy, malarzy, fotografików oraz wszelkie
inne osoby posiadające prawa autorskie.

Prawo komputerowe, IT
W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i telekomunikacyjnej powstaje potrzeba
szybkiego dostosowywania kontraktów do wymogów
współczesnego rynku. Wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom naszych Klientów świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, takich jak
np.: umowa o wdrażanie zintegrowanych systemów
komputerowych, umowa o wykonanie stron www,
umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego, umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego, umowa o korzystanie lub przeniesienie
praw z domeny, umowa o prowadzenie reklamy internetowej, umowa o świadczenie zewnętrznych usług
teleinformatycznych, umowa o dzierżawę łączy, umowa o połączenie sieci i wiele innych. Nadto zajmujemy
się stałą obsługą firm internetowych oraz świadczymy
usługi prawne w dziedzinie e-biznesu.
Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach
administracyjnych, także m.in. przed Prezesem Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w tym dokonujemy
zgłoszeń i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń telekomunikacyjnych.

Józef Forystek

adwokat, doradca podatkowy

ur. 1966
Wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej
w Krakowie w 1991 roku (od 1995 roku na listę
adwokatów). Egzamin adwokacki w 1995 roku zdał
z pierwszą lokatą. Od 1997 roku licencjonowany doradca podatkowy.

Marek Forystek

adwokat, doradca podatkowy

ur. 1973
Wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej
w Krakowie w 1999 roku (od 2003 roku na listę
adwokatów). Egzamin adwokacki w 2003 roku zdał
z drugą lokatą. Od 1997 roku licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni samorządowy i państwowy
egzaminator z prawa gospodarczego na egzaminach
adwokackich.

Marek Nałęcz

radca prawny

ur. 1977
Wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w 2006 roku (od 2010 roku
- na listę radców prawnych). Egzamin radcowski
zdał w 2010 roku z wynikiem bardzo dobrym.
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