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O Kancelarii

Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna jest 
obecna na rynku usług prawnych od lutego 2007 r.

RGW oferuje specjalistyczną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób 
fizycznych.

Kancelaria RGW świadczy usługi prawne głównie na rzecz przedsiębiorstw i 
podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru krajów niemieckojęzycznych.

Do dyspozycji Klientów RGW pozostają polscy adwokaci, radcowie prawni, niemiecki 
adwokat oraz aplikanci i prawnicy.

Z Kancelarią współpracują ponadto polscy i zagraniczni prawnicy różnych 
specjalizacji, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i inni doradcy z wieloletnim 
doświadczeniem.

Zespół RGW zajmuje się zarówno projektami o dużej skali, jak i rozwiązywaniem 
bieżących problemów Klientów, z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży.
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Wspólnicy zarządzający

Wojciech Rocławski
Rechtsanwalt & Radca prawny

Piotr R. Graczyk
Adwokat
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E-mail: 
w.roclawski@rgw.com.pl

E-mail: 
p.graczyk@rgw.com.pl



Preferowane praktyki

www.rgw.com.pl



Usługi Kancelarii RGW w dziedzinie prawa zwalczania 
nieuczciwej konkurencji obejmują m.in.:

• doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy 
roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych konsekwencji 
popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

• przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów i wszelkich 
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na 
gruncie prawa nieuczciwej konkurencji

• zastępstwo procesowe i przygotowywanie pism procesowych 
oraz ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej 
konkurencji (zarówno cywilnych, jak i karnych)

• zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji na etapie 
planowania działań i strategii rynkowych

• ocena działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod 
kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
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Prawo inwestycji
Dla inwestorów z różnych branż Kancelaria RGW świadczy usługi takie 
jak m.in.:

• sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących warunków 
inwestowania z uwzględnieniem celów i założeń konkretnego 
przedsięwzięcia

• ocena stanu prawnego (badanie Due Dilligence) spółek i 
nieruchomości

• podejmowanie czynności związanych z zakładaniem, łączeniem i 
przejmowaniem spółek, udziałów i akcji w spółkach kapitałowych

• zakładanie filii i oddziałów przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy 
zagranicznego)

• przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z 
procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, 
dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, konsorcyjna, 
partycypacyjna itp.

• doradztwo przy nabywaniu nieruchomości i udziałów przez 
cudzoziemców
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Prawo karne gospodarcze
Jedną z głównych dziedzin prawa, którymi zajmują się prawnicy z Kancelarii  
RGW jest prawo karne gospodarcze.  Świadczone usługi obejmują m.in.:

• doradztwo oraz reprezentowanie pozasądowe i sądowe przedsiębiorców w 
sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
regułom uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej wynikającej z 
ustaw szczególnych

• obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i 
korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie 
przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)

• reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach 
związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki

• przeprowadzanie audytu prawnokarnego w przedsiębiorstwach z różnych 
branż

• wszechstronne doradztwo prawne w różnych obszarach prawa karnego 
gospodarczego oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z 
przestępczością gospodarczą

• pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego oraz 
sądowego pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar 
crimes)
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Prawo handlowe
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W zakresie prawa handlowego Kancelaria RGW 
oferuje:

• bieżącą obsługę klientów korporacyjnych
• przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek, 

zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców
• sporządzanie projektów umów handlowych (również opartych na 

prawie niemieckim)
• obsługę transakcji obejmujących łączenie, przekształcanie i 

likwidację spółek
• analizę sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence)
• organizację zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń 

akcjonariuszy
• doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach 

dotyczących odpowiedzialności członków organów spółki itp.



Prawo własności intelektualnej
Wśród usług świadczonych przez Kancelarię RGW znajdują się:
• doradztwo w zakresie majątkowych aspektów prawa autorskiego

• sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych

• pomoc prawną w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów 
przemysłowych i użytkowych, patentów z uwzględnieniem regulacji polskich, 
niemieckich i europejskich

• reprezentowanie przez odpowiednimi organami, w tym również przed  
Urzędem Patentowym RP, Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków 
Towarowych (DPMA) oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
(OHIM)

• przygotowywanie transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i 
obciążaniem praw własności przemysłowej

• doradztwo w zakresie prawa Internetu i nowych technologii

• przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących praktycznych 
aspektów praw własności intelektualnej i przemysłowej

• asystowanie w sporach sądowych i pozasądowych

• opracowywanie strategii ochrony baz danych i know-how
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Prawo niemieckie

Kancelaria RGW (jako RGW Roclawski Rechtsanwälte, Berlin) oferuje pomoc prawną również w 
zakresie prawa niemieckiego. RGW reprezentuje interesy swoich Klientów również przed sądami i 
urzędami na terytorium Niemiec. Przedsiębiorcy działający na obu rynkach cenią sobie 
profesjonalną obsługę oferowaną przez Kancelarię RGW zarówno w języku polskim, jak i niemieckim

Pomoc prawna z zakresu prawa niemieckiego obejmuje takie dziedziny jak: 

• Prawo i postępowanie cywilne

• Prawo handlowe i prawo spółek

• Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

• Prawo transportowe

• Prawo pracy

• Prawo międzynarodowe prywatne

Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa niemieckiego na stronie www.kanzlei-rgw.de

www.rgw.com.pl

http://www.kanzlei-rgw.de/


Nasi Klienci
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Obsługiwane projekty
Poniżej kilka przykładowych projektów, obsługiwanych przez Kancelarię RGW:

• Postępowania cywilne i karne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności 
ujawniania i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa.

• Postępowania dotyczące ochrony dóbr osobistych osób prawnych. 

• Nadzorowanie procedur rejestracyjnych i importu równoległego środków ochrony roślin.

• Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP oraz w 
OHIM. 

• Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od decyzji wydawanych w ramach postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego.

• Dochodzenie roszczeń z tytułu szkody transportowej według Konwencji CMR, w tym od 
podwykonawców. 

• Due Dilligence spółek kapitałowych oraz nieruchomości.

• Przygotowywanie transakcji sprzedaży udziałów.

• Doradztwo dla przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych.

• Obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
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Nagrody i wyróżnienia

Kancelaria RGW została wyróżniona w wielu międzynarodowych rankingach:
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Nasze inicjatywy
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Kancelaria RGW jest pomysłodawcą i jednym z 
założycieli Portalu Prawa Konkurencji „Unfair 
Competition & Compliance Law Portal”

Portal, redagowany m.in. przez zespół Kancelarii 
RGW dostępny jest pod adresem 
www.uclp.com.pl

Ponadto Kancelaria RGW organizuje wraz z 
Portalem UCLP konkurs na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu prawa zwalczania 
nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria RGW angażuje się w pomoc na 
rzecz osób, których w normalnych warunkach 
nie stać byłoby na profesjonalną pomoc 
prawną. 

W ramach Programu Pro Bono prawnicy 
Kancelarii świadczą nieodpłatną pomoc na 
rzecz potrzebujących.

Więcej informacji na stronie: 
http://rgw.com.pl/probono/ 

http://www.uclp.com.pl/
http://rgw.com.pl/probono/


Współpraca międzynarodowa
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Kancelaria RGW jako jedyna kancelaria z Polski 
została przyjęta w poczet członków CONSULEGIS – 
międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm 
prawniczych z siedzibą w Monachium w Niemczech.

Ponadto Kancelaria RGW oraz jej wspólnicy są członkami organizacji 
wspierających współpracę gospodarczą na arenie międzynarodowej, jak i 
krajowej:



Kontakt
RGW WARSZAWA
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna

ul. Wspólna 35/11
00-519 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 883 62 50
Tel. +48 22 883 62 51
Fax + 48 22 658 45 82

e-mail: biuro@rgwcom.pl

RGW BERLIN

RGW Roclawski Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Wojciech Roclawski

Marburger Straße 16
10789 Berlin, Niemcy

Tel. + 49 30 212 48 99 32
Fax + 49 30 56 79 69 59

e-mail: info@kanzlei-rgw.de
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