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Lista kancelarii prawnych, które oferują m.in. usługi w języku polskim.

Lista ma jedynie charakter informacyjny. Wydział Konsualrny Ambasady RP nie bierze odpowiedzaialności za
treść porozumień i umów zawartych z prawnikami, tłumaczami i innymi usługodawcami z listy ani za jakość
usług przez nich świadczonych.

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna
Ul. Mochnackiego 4
02-042 Warszawa
W listopadzie 2009 r. Kancelaria RGW została przyjęta w poczet członków CONSULEGIS - międzynarodowego
stowarzyszenia niezależnych ﬁrm prawniczych z siedzibą w Zurichu, w Szwajcarii.
Kancelaria RGW współpracuje ze szwajcarskimi organizacjami rządowymi. Wspólnicy Kancelarii RGW są
ekspertami Business Network Switzerland w Polsce - www.osec.ch oraz angażują się w projekty eksperckie
www.poolofexperts.ch

GRP Gloor Ruggli Partner
Freiestrasse 204
CH-8032 Zürich Szwajcaria
+41 43 344 40 00
www.grplegal.ch
GRP GLOOR RUGGLI Partner jest kancelarią adwokacką specjalizujacą się w doradztwie prawnym w zakresie
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prawa gospodarczego szwajcarskiego. GRP doradza i reprezentuje krajowe i zagraniczne spółki handlowe,
przedsiębiorstwa i osoby prywatne w Szwajcarii.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mioduszewski
Saska 105 /5
03-914 Warszawa Polska
+48 22 697 75 00
Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym. Reprezentujemy przedsiębiorców i doradzamy im przy
projektach inwestycyjnych i transakcjach transgranicznych, w szczególności pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Rechtsanwalt Dr. Andrzej Remin
Löwenstrasse 29
CH-8001 Zürich Szwajcaria
+41 44 210 11 22
www.remin.eu
Dr Andrzej Remin działa od ponad 20 lat jako adwokat ds. gospodarczych w Niemczech, Austrii, Polsce i
Szwajcarii i w każdym z tych 4 krajów jest dopuszczony jako adwokat z uprawieniami do reprezentacji swych
mocodawców, także przed sądami powszechnymi. Długoletnia działalność przed sądami arbitrażowymi w całej
Europie jako sędzia arbitrażowy i jako przedstawiciel stron w postępowaniach arbitrażowych.

Mikulski & Wspólnicy Spółka komandytowa
„Villa Aniela”
ul. Kielecka 19
31-523 Kraków
tel. (+48 12) 410 77 00
fax (+48 12) 410 77 01
kancelaria@mikulski.krakow.pl
Od lat stale współpracuje z prawnikami innych państw, w szczególności z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii,
Węgier i innych krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, specjalizującymi się w różnych dziedzinach
prawa, co pozwala na wykorzystanie ich międzynarodowego doświadczenia. Z ich pomocą chronią swoich
mocodawców także przed sądami i urzędami za granicą. Dlatego w oparciu o prawo europejskie współtworzą
międzynarodowe stowarzyszenie kancelarii prawniczych East Legal Team - Europejskie Zgrupowanie Interesów
Gospodarczych www.eastlegalteam.com
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