
O&W Spanish Desk 
Spanish Desk w O&W to rozwijający się dział, powstały
dzięki pasji i zaangażowaniu naszych doradców, których
zainteresowania zawodowe i prywatne pozwoliły na zebranie
doświadczenia w doradztwie na rzecz podmiotów
z kapitałem hiszpańskim.  

Zespół Spanish Desk tworzą
doświadczeni doradcy mówiący po
hiszpańsku, którzy mieli także
możliwość mieszkać lub praktykować
w Hiszpanii – co daje nam niezbędną
znajomość języka, kultury, w tym kultury
biznesowej i prawnej Hiszpanii. Naszym
    celem jest zapewnienie, aby różnice
             kulturowe i językowe nie stanowiły
                    bariery prowadzenia
                             działalności w Polsce. 

W ramach Spanish Desk doradzamy też we
wszystkich obszarach naszych
specjalizacji – od prawa pracy po
rynki kapitałowe, od wsparcia
działów zakupów po pomoc
publiczną, restrukturyzacje
czy postępowanie
upadłościowe. 

Stawiamy przede wszystkim
na obsługę Klienta Biznesowego,

ale nie zapominamy o ludziach
stojących za każdym przedsięwzięciem

– dlatego też wspieramy Klienta
Indywidualnego, przede wszystkim

hiszpańskojęzycznych delegatów do Polski,
w zakresie przykładowo:

Zatrudnienia lub doboru innych, optymalnych form
współpracy
Doradztwa podatkowego (rezydencja podatkowa)
Negocjacji umów najmu /zakupu nieruchomości
Kontaktów z urzędami administracji publicznej…

...po prostu wszędzie tam, gdzie bariera językowa i brak znajomości prawa
polskiego może być przeszkodą w sprawnym przeniesieniu interesów

życiowych do Polski (czy to czasowo, czy na stałe).

Główna oś doradztwa w ramach Spanish
Desk skupia się wokół rozpoczęcia przez
hiszpańskie podmioty gospodarcze działalności
w Polsce. 

Zapewniamy kompleksową obsługę nowych inwestycji na
każdym etapie - od lokalizacji, przez ułożenie struktury
kapitałowej, proces budowlany, pozyskiwanie
finansowania, w tym pomocy publicznej,  po obsługę
spraw korporacyjnych oraz bieżącą obsługę prawną
przedsiębiorstw z kapitałem hiszpańskim.

Więcej informacji:

Filip Mroczkowski
senior manager
radca prawny
filip.mroczkowski@olesinski.com

Natalia Komarzańska
senior consultant
legal department
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maja Kapiczowska
senior consultant
legal department
maja.kapiczowska@olesinski.com



O&W Spanish Desk 
Spanish Desk en O&W es un departamento en pleno
desarrollo creado gracias a la pasión y a la implicación
de nuestros consultores, a los que sus intereses profesionales
y privados les han permitido ganar experiencia
en consultoría con entidades 
capital español.

Nos centramos
principalmente en los servicios

a empresas, pero no nos olvidamos
de las personas que están detrás

de cada una de ellas, por eso también
apoyamos al cliente individual,

especialmente a delegados hispanohablantes
en Polonia, por ejemplo en:

Empleo o selección de formas de cooperación
óptimas;
Asesoramiento fiscal (residencia fiscal);
Negociación de los contratos de alquiler o venta
de inmuebles; 
Contactos con oficinas de la administración pública…

Simplemente en cualquier ámbito en el que la barrera lingüística y la falta
de conocimiento de la ley polaca pueda ser un obstáculo para la eficiente

transferencia de los intereses vitales a Polonia (ya sea temporal o permanentemente).

Más información:

Filip Mroczkowski
senior manager
attorney-at-law
filip.mroczkowski@olesinski.com

Natalia Komarzańska
senior consultant
legal department
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maja Kapiczowska
senior consultant
legal department
maja.kapiczowska@olesinski.com

El equipo del  está formadoSpanish Desk
por consultores con experiencia que hablan
en español y que han tenido la posibilidad
de vivir o ejercer Derecho en España, lo que
nos da un conocimiento indispensable de
la lengua y cultura españolas, incluida
la cultura empresarial y jurídica. Nuestro
objetivo es garantizar que las diferencias
culturales y lingüísticas no constituyan
una barrera para realizar una
   actividad empresarial
            en Polonia.

El principal eje de asesoramiento
del  es el comienzoSpanish Desk
de la actividad empresarial de empresas
españolas en Polonia.

El  asesora también en todosSpanish Desk
nuestros ámbitos de especialización: Derecho
laboral, mercados de capitales, apoyo
a los departamentos de compras,
solicitud de ayuda pública,
reestructuración, procedimientos
en caso de quiebra, etc.

Garantizamos un complejo servicio para nuevas
inversiones en cualquier etapa: desde ubicación, diseño
de la estructura capital, proceso de construcción, adquisición
de financiación —también de ayuda pública—, hasta
el servicio sobre asuntos corporativos así como servicios
legales continuos para empresas con capital español. 
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