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Michał Rączkowski
Partner Zarządzający RK Legal
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Wielu klientów jest z nami 
od początku naszej działalności. 
Rozwijaliśmy się razem. 
Wspólnie stawaliśmy przed 
nowymi wyzwaniami biznesowymi. 
Staramy się, aby nasza oferta zawsze 
o krok wyprzedzała ich potrzeby. 
Zaufanie, które idzie w parze 
z tą długofalową współpracą, 
jest dla nas największą motywacją 
do dalszego rozwoju.
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OD 2006 R. WSPIERAMY 
BIZNES NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci) działa 
na polskim rynku od 2006 roku. Świadczymy kompleksowe 
usługi prawne dla klientów korporacyjnych, obejmujące 
różnorodne obszary prowadzenia działalności biznesowej.
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Przyrost liczby klientów RK Legal w latach

 



PATRZYMY NA BIZNES 

Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY

Uwzględniając cele biznesowe 
fi rmy, wspólnie z klientem 
wypracowujemy praktyczne 
rozwiązania.

Budujemy sieć partnerstw biznesowych.

Należymy do międzynarodowej sieci kancelarii 
EURO COLLECT NET LAWYERS, dzięki czemu wspieramy 
Twoją działalność na terenie UE i poza jej granicami. 

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania 
Wierzytelnościami i Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Wiele uwagi poświęcamy zapoznaniu 
się z branżą, w której działa nasz 
klient, i szeroko pojętą specyfi ką 
jej funkcjonowania – od otoczenia 
biznesowego po kwestie pracownicze.
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W szybko zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej rozumiemy, że jedną 
z kluczowych wartości jest umiejętność 
podejmowania przez naszych klientów 
bardziej świadomych, a przez to lepszych 
decyzji dotyczących zarządzania zarówno 
przedsiębiorstwem, jak i kapitałem. Naszą 
rolą jest podążanie za decyzjami klientów 
i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa 
w świecie prawnych niuansów.  

Michał Kwieciński
Partner Zarządzający RK Legal

OFERUJEMY 
PARTNERSKIE PODEJŚCIE

Odchodzimy od modelu prawnika – 
mentora. Kładziemy nacisk na partnerskie 
relacje i pokazywanie możliwości. 



KREUJEMY USŁUGI 
NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
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Utrudnienia przy prowadzeniu biznesu wg badań TNS1

1 Badanie „Problemy polskich przedsiębiorców”, TNS 2016         2 Pracodawcy RP: przedsiębiorcy poświęcają 3,5 godziny dziennie na interpretowanie niejasnych przepisów, polskieradio.pl, 27.03.2016

Kwestie związane 

z prawem

Niestabilność 

przepisów

Niespójność 

przepisów

Nieczytelność 

przepisów

LAW TAX AUDIT

CREDIT MANAGEMENT

poświęcają 
przedsiębiorcy 

na interpretowanie 
niejasnych przepisów2

3,5
godziny dziennie



JESTEŚMY DLA CIEBIE ZAWSZE, 
GDY NAS POTRZEBUJESZ

Do każdego projektu dobieramy interdyscyplinarny team 
ekspertów. Szyty na miarę  zespół jest w stanie w pełni wesprzeć 
działania biznesowe Twojej fi rmy. 

W CODZIENNEJ 
DZIAŁALNOŚCI

  Doradzamy przy zakładaniu spółek, oddziałów, 
przedstawicielstw z naciskiem na wybór optymalnej 
formy prawnej prowadzenia działalności. 

  Doradzamy przy sprzedaży oraz nabywaniu 
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego 
oraz przy procesach zbywania i nabywania 
przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. 

  Stanowimy wsparcie przy procesach 
likwidacyjnych podmiotów gospodarczych.

W MOMENTACH 
ZMIAN I PRZEKSZTAŁCEŃ

  Zmiana formuły funkcjonowania fi rmy 
to proces wymagający kompleksowego 
i wielotorowego wsparcia prawnego. 

  Oferujemy obsługę prawną procesów 
połączeń, podziałów, przekształceń 
i innych form reorganizacji podmiotów 
gospodarczych, a także wsparcie 
w reorganizacji działalności nowego 
podmiotu.

WE WSPÓŁPRACY 
Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

  Doradzamy w zakresie zawierania kontraktów 
handlowych i umów w obrocie gospodarczym.

  Opracowujemy dokumentację transakcyjną. 

  Bierzemy czynny udział w negocjacjach oraz 
ustanawiamy odpowiednie zabezpieczenia. 

  Egzekwujemy prawidłowe wywiązanie 
się przez kontrahentów z zobowiązań 
w postępowaniach polubownych, sądowych 
i arbitrażowych.

PODCZAS KONTROLI 
PRZEPROWADZANYCH 
PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE

  Kontrola przeprowadzana przez organy 
państwowe to stresujące wydarzenie nawet 
dla bardzo przykładnych przedsiębiorców. 

  Wsparcie naszego zespołu gwarantuje spokojne 
przejście przez ten proces. 

  Przygotowujemy odpowiedzi na wystąpienia 
urzędów, odwołania od ich decyzji, a w razie 
potrzeby uczestniczymy w sprawach sądowych.



BYCIE LIDEREM TWOJEGO ZESPOŁU 
POZOSTAWIAMY TOBIE 
MY ZADBAMY O PRAWNĄ OBSŁUGĘ KWESTII PRACOWNICZYCH

Nasz zespół realizował projekty z zakresu prawa 
pracy m.in. dla polskich i międzynarodowych fi rm 
z sektora fi nansowego, energetyki, motoryzacji, 
logistyki, podmiotów z branży medycznej, 
farmaceutycznej, budowlanej i transportowej. 
Prowadzimy liczne szkolenia dot. procesów 
pracowniczych oraz odszkodowawczych 
i zmian w prawie pracy.

RICHARD BRANSON 

Fragment książki „Like a Virgin”

„Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. 
Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla fi rmy, oni są fi rmą! 
Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich 
i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych 
wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi”.

Wysokość pozapłacowych 

kosztów zatrudnienia

Nieelastyczne 

przepisy Kodeksu pracy

Wysokość kosztów zwalniania 

pracownika z przyczyn leżących 

po stronie zakładu pracy

Konieczność zapłaty składek 

ZUS, nawet gdy fi rma 

nie generuje przychodu

Przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikają również z kwestii związanych z prawem pracy3:

3 Badanie „Problemy polskich przedsiębiorców”, TNS 2016       



TWOJA FIRMA POTRZEBUJE 
NIERUCHOMOŚCI?
PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ CAŁY PROCES INWESTYCYJNY

Stworzyliśmy zespół specjalistów od rynku 
nieruchomości. Mamy doświadczenie w sprawach 
wymagających dogłębnej znajomości rynku 
i realiów jego funkcjonowania.

Paweł Zimiński
Partner Zarządzający RK Legal

Oferujemy także całościową obsługę prawną dla podmiotów 
rynku nieruchomości, m.in. wspólnot mieszkaniowych, zarządców 
nieruchomości i deweloperów.  

Nasze portfolio obejmuje wielowątkowe, skomplikowane sprawy 
dot. kwestii reprywatyzacji i roszczeń dekretowych. 

Kompleksowo doradzamy w procesie inwestycyjnym

wspieramy 
bieżącą 
działalność

obsługujemy 
proces 
budowlany

doradzamy przy 
transakcji zakupu 
lub sprzedaży

przeprowadzamy 
due diligence 
nieruchomości

Kiedy skala działania przedsiębiorstwa skłania 
do inwestycji we własny biurowiec, budowę 
lub rozbudowę fabryki czy salonu, z pomocą 
przychodzą eksperci Departamentu Nieruchomości. 



WIDZIMY WIĘCEJ 
DLATEGO STANOWIMY WSPARCIE TWOJEGO BIZNESU 
RÓWNIEŻ W OBSZARZE PODATKÓW I RACHUNKOWOŚCI

WWWeeddłłuugg BBanku Światowego 
Poollsskkaa zajmujee 8877 miejsce 
w raannkingu occeenniiającym stopieńń 
skommpplliikkoowwaannia systemu 
podatkkoowweego4. 
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Problem z podatkami
Które z wymienionych poniżej barier w obszarze systemu 
podatkowego najbardziej utrudniają panu/pani 
prowadzenie działalności gospodarczej (w procentach)? 
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Doradzamy podczas podejmowania decyzji dotyczących 
planowania podatkowego, zarówno w ramach strategicznych 
działań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, jak i w zakresie 
rozpoznawania implikacji podatkowych transakcji zawieranych 
w ramach codziennych operacji.

Opieka prawna w połączeniu 
z konsultacjami z zakresu rachunkowości 
pozwala na osiągnięcie synergii 
kosztowej oraz gwarantuje prowadzenie 
księgowości zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 

ŹródŹŹródŹródródródło:ło: ło: łoło BBCBBCBBCCB

4 Paying Taxes 2015, PwC and the World Bank Group 2016 5 Przeszkody Rozwoju Biznesu, Business Center Club 2016



POMAGAMY, GDY TRAFISZ 
NA NIERZETELNYCH KLIENTÓW CZY PARTNERÓW BIZNESOWYCH

rok liczba

2006 54

2007 134

2008 180

2009 12816

2010 33726

2011 46442

2012 66570

2013 82943

2014 107448

2015 202934

2016* 294177

Liczba obsługiwanych spraw

Prowadzenie działalności gospodarczej obfituje 
w sytuacje sporne. Nierzetelni dostawcy, 
kontrahenci niewywiązujący się z zapisów umowy 
czy pracownicy, przez których firma traci 
na wartości – to tylko wybrane przykłady. 
Nie da się takich sytuacji wyeliminować, można 
jednak zminimalizować ryzyko z nimi związane. 

Prowadzimy sprawy z zakresu osobistej 
odpowiedzialności członków zarządu 
za zobowiązania spółki zarówno po stronie 
pozwanych członków zarządu, jak i po stronie 
kontrahentów dochodzących swych należności. 

W zakresie prawa upadłościowego prowadzimy 
sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
członków zarządu.

Negocjacje i mediacje

Rozwiązywanie sporów z kontrahentami

Postępowania przeciwko kadrze zarządzającej 

Postępowania przed sądami arbitrażowymi

* Stan na czerwiec 2016 r.



WALCZYMY O TWOJE PRAWA 
I ODZYSKUJEMY NALEŻNOŚCI

Wierzytelności są przeszkodą dla rozwoju 
każdego biznesu. Zespół zarządzania aktywami 
wierzytelnościowymi (wcześniej pod marką RKL) 
wspiera fi rmy w obsłudze aktywów B2C oraz B2B. 

 średnia kwota 
przeterminowanych 

o ponad 

60
dni należności

wynosi

41,6
tys. zł 7

48%

48 proc. 

przedsiębiorstw 

w Polsce ma 

trudności 

z terminowym 

odzyskiwaniem 

należności od 

swoich klientów6. 

Dzięki autorskim narzędziom 
technologicznym oraz własnym 
modelom obsługi portfeli masowych 
jesteśmy partnerem, z którym od wielu 
lat współpracują banki, fundusze 
sekurytyzacyjne, fi rmy pożyczkowe, 
leasingowe, operatorzy telekomunikacyjni 
oraz wiele innych podmiotów 
świadczących usługi w skali masowej.

Przestrzegamy zasad dobrych praktyk 
windykacyjnych oraz zasad dobrej 
praktyki bankowej.

6,  Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej fi rmy skarżą się na problemy z terminowymi płatnościami, PolskaTheTimes, 30.11.2015 

110
tys.

1,7
mld zł

kilkaset
tysięcy

SPRAWY W BIEŻĄCEJ
OBSŁUDZE

WARTOŚĆ
              SPRAW  

UZYSKANE TYTUŁY 
WYKONAWCZE

Nasze portfolio 
obejmuje:



STAWIAMY NA TECHNOLOGIĘ
Autorskie rozwiązania technologiczne zapewniają 
nam ciągłą wymianę informacji z klientem 
i sprawne zarządzanie projektami.

System informatyczny RK Legal daje 
klientowi możliwość podglądu online 
swoich spraw w czasie rzeczywistym, 
24 godziny na dobę. Klient ma możliwość 
sprawdzenia poszczególnych działań 
przeprowadzonych przez pracowników 
kancelarii.

Dzięki dostępowi online klient 
ma możliwość:

   monitorowania spraw

  podglądu skanów korespondencji

   dowolnego konfi gurowania raportów

   podglądu dokumentów online

Dbamy o bezpieczeństwo danych:
   wydzielone serwery do obsługi bazy danych 
spraw windykacyjnych 

   połączenia szyfrowane komercyjnym 
certyfi katem SSL 128 bitów 

   system automatycznych kopii 
zapasowych poza siedzibą biura



DAJEMY WIĘCEJ
Blisko 66% przedsiębiorców uważa, że jedną z najpoważniejszych 
przeszkód utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej 
w Polsce jest niestabilność prawa. Niewiele mniej, bo 61%, 
twierdzi, że poważną przeszkodą jest skomplikowane prawo 
gospodarcze obowiązujące w naszym kraju8. 

66% Niestabilność 
prawa

Skomplikowane 
prawo61%

Przeszkody utrudniające działalność w Polsce wg przedsiębiorców

Zespół RK Legal przygotował szereg działań ułatwiających naszym klientom orientację 
w tym zmiennym środowisku legislacyjnym:

Organizujemy Cup of Law – 
poranki prawne – kameralne 

spotkania dot. zmian w prawie

Regularnie wysyłamy newsletter 
prawny

Oferujemy klientom przeznaczone 
specjalnie dla nich szkolenia

Zapraszamy na wydarzenia 
branżowe

8  „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” – badanie Domu Badawczego Maison przeprowadzane na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, styczeń 2016.



MAMY GOTOWE ROZWIĄZANIA 

Zmiany, jakie nowe unijne 
prawodawstwo wymusza 
w dziedzinie ochrony danych 
osobowych, a tym samym 
w prowadzeniu działalności 
biznesowej naszych klientów, 
skłoniły nas do wydzielenia 
w naszych strukturach 
nowego podmiotu. 

Portfolio naszych usług z zakresu zabezpieczenia danych osobowych obejmuje:

Wdrożenie
 RODO 

w organizacji

Prowadzenie regularnych  lub 
doraźnych  audytów procedur 

funkcjonujących  w fi rmie

Pełnienie funkcji Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych 
oraz Data Security Manager

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych oraz 

bezpieczeństwa teleinformatycznego

 Alarmowe wsparcie eksperckie w zakresie 
RODO – prawne  i IT w przypadku 

kontroli, czy ataku hakerskiego

RK RODO to marka kancelarii RK Legal dedykowana 
do obsługi zagadnień  zwią zanych z ochroną  
danych w przedsię biorstwach. 





Zmiany, jakie nowe unijne 
prawodawstwo wymusza 
w dziedzinie ochrony danych 
osobowych, a tym samym 
w prowadzeniu działalności 
biznesowej naszych klientów, 
skłoniły nas do wydzielenia 
w naszych strukturach 
nowego podmiotu. 

RK RODO to marka kancelarii RK Legal dedykowana 
do obsługi zagadnień  zwią zanych z ochroną  
danych w przedsię biorstwach. 

JESTEŚMY OTWARCI
NA NOWE ROZWIĄZANIA

W czerwcu 2018 roku 
przeprowadziliśmy się do 
Centrum Praskiego Koneser. 
Szukaliśmy miejsca, które nie 
tylko pozwoli nam się nadal 
rozwijać, ale takiego, które 
będzie ten rozwój w pewien 
sposób stymulować. Koneser, 
w którym swoją siedzibę ma 
m.in. Google Campus,  wydaje 
nam się  do tego idealnym 
rozwią zaniem. Praski kompleks 
to swoisty ekosystem młodych, 
innowacyjnych fi rm, który 
chcemy współtworzyć.
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