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Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz wykorzystując wiedzę  
i doświadczenie m.in. w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego  
i spadkowego, świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dla 
przedsiębiorców prywatnych, ich rodzin, kontrolowanych przez nich spółek, firm 
rodzinnych, prywatnych organizacji oraz rodzinnych funduszy powierniczych. 

Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, 
bezpieczne i uwzględniające zmiany zachodzące zarówno w polskim 
doradztwie, jak i z innych jurysdykcji. Gwarantujemy stały i bezpośredni kontakt 
oraz najwyższy stopień dyskrecji, zapewniając opiekę ze strony doradcy-
opiekuna oraz pracującego pod jego kierunkiem zespołu specjalistów. W trakcie 
współpracy staramy się zawsze działać tak, by zasłużyć na pełne zaufanie 
naszych klientów.    

Aby zapewniać oczekiwany poziom doradztwa i tworzyć rozwiązania prawne lub 
podatkowe uwzględniające wszystkie aspekty działalności klientów, ściśle 
współpracujemy z wszystkimi ich doradcami – bankierami prywatnymi, 
doradcami family office, księgowymi, konsultantami finansowymi czy 
biznesowymi oraz brokerami ubezpieczeniowymi. DZP jako członek 
międzynarodowych sieci niezależnych kancelarii prawnych, zapewniamy także 
doradztwo w krajach na całym świecie. 

W naszym doradztwie zawsze uwzględniamy specyficzną historię, strukturę 
oraz kulturę, jak też wszelkie inne kwestie szczególnie istotne dla danej rodziny, 
trustu czy organizacji.  

Nasze usługi dla klientów prywatnych obejmują w szczególności:  

� codzienne doradztwo prawne lub podatkowe w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz w sprawach prywatnych, 

� wieloaspektową, kompleksową obsługę prawną skomplikowanych 
projektów, 

� uregulowanie sukcesji w sposób zabezpieczający stabilność działalności 
gospodarczej i relacji rodzinnych, 

� przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych optymalizujących prawnie 
i podatkowo bieżącą działalność gospodarczą, 

� zagadnienia prawne i podatkowe związane z zarządzaniem majątkiem 
prywatnym i rodzinnym oraz planowaniem majątkowym, 

� zagadnienia prawne i podatkowe związane z inwestycjami (w tym 
łączeniem i nabywaniem przedsiębiorstw, obrotem nieruchomościami), 

� przygotowanie projektów typu joint venture, negocjowanie umów 
wspólników, negocjowanie umów z inwestorami zewnętrznymi (np. 
funduszami inwestycyjnymi), 

� prowadzenie transakcji sprzedaży przedsiębiorstw, 

� optymalizację podatkową planowanych transakcji gospodarczych, w tym 
sprzedaży przedsiębiorstw, 

� koordynowanie relacji z bankami inwestycyjnymi i administratorami spółek  
z zagranicznych jurysdykcji, w które ulokowane zostały aktywa, 

� prowadzenie sporów sądowych, w tym sporów z inwestorami zewnętrznymi 
(np. funduszami inwestycyjnymi), 

� pomoc w sporach między wspólnikami (w tym pomoc w mediacjach). 
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Pracami zespołu kieruj ą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, że profesjonalne i kompleksowe doradztwo indywidualnie dostosowane 
do potrzeb klienta oraz szybkość w działaniu zachęcą Państwa do współpracy z nami. 
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