
INFORMACJA PRAWNA

Usługodawca
Nasze usługi w ramach biura w Polsce świadczy kancelaria prawna DLA Piper Wiater sp.k., która jest 
częścią DLA Piper - globalnej kancelarii prawniczej prowadzącej działalność poprzez szereg 
oddzielnych i niezależnych podmiotów prawnych. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
tychpodmiotów oraz struktury DLA Piper można znaleźć w sekcji zatytułowanej Informacje Prawne.

DLA Piper Wiater sp.k. jest spółką komandytową zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), XII Wydział Gospodarczy 
Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem KRS 
0000282931, adres siedziby: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska. Pod tym 
adresem kancelaria prawna świadczy swoje usługi.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) biura w Polsce: 525 23 98 051.

Dane kontaktowe
Dane kontaktowe spółki DLA Piper Wiater sp.k. można znaleźć w zakładce "Offices" ("Biura") na 
polskiej stronie kancelarii.

Regulacje prawne
Polscy prawnicy pracujący w DLA Piper Wiater sp.k. są dopuszczeni do wykonywania zawodu w 
Polsce jako radcowie prawni zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych, bądź jako adwokaci 
będący członkami Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przepisy prawne, które mają zastosowanie odpowiednio do radców prawnych i 
adwokatów znajdują się na stronie www.kirp.pl oraz www.nra.pl

Niektórzy prawnicy w DLA Piper Wiater sp.k. działają w charakterze doradców 
podatkowych, którzy są członkami Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przepisy, 
które mają zastosowanie do Doradców Podatkowych znajdują się na stronie
www.kidp.pl

DLA Piper Wiater sp.k. współpracuje także z prawnikami z innych jurysdykcji, którzy
są członkami zagranicznych izb zrzeszających prawników. Więcej informacji na temat 
naszych pracowników oraz ich kwalifikacji zawodowych można znaleźć na stronie 
(http://www.dlapiper.com/poland/people/).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu 
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego 
zawodu w firmie Travelers Insurance Company Limited, mieszczącej się pod 
następującym adresem: Exchequer Court, 33 St Mary Axe, EC3A 8AG London. 
Ubezpieczeniem objęta jest nasza praktyka w Wielkiej Brytanii, Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Australii i Azji. Ubezpieczenie dodatkowo obejmuje także działania 
oraz zaniechania mające miejsce w dowolnym miejscu na świecie.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami odpowiedniej izby (rady), wszyscy radcowie prawni, adwokaci 
oraz doradcy podatkowi posiadają wymagane ustawowo ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Informacje na ten temat omawianego ubezpieczenia 
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można znaleźć na stronie www.kirp.pl (odnośnie radców prawnych), www.nra.pl (odnośnie 
adwokatów) oraz www. kidp.pl (odnośnie doradców podatkowych).

Nasze usługi
Naszym priorytetem jest oferowanie wszystkim naszym klientom najwyższej jakości usług. W 
przypadku pojawienia się jakichkolwiek zastrzeżeń, prosimy o skontaktowanie się z partnerem 
prowadzącym daną sprawę. Jeżeli nie będziemy mogli rozwiązać problemu poprzez wewnętrzne 
kanały, nasz klient ma zawsze możliwość zgłoszenia sprawy do miejscowej Rady Adwokackiej.

Jeżeli po dokonanym śledztwie okaże się, że skarga jest uzasadniona, Rada Adwokacka może wszcząć 
postępowanie dyscyplinarne wobec prawnika.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje prawne o tematyce ogólnej są dostępne w sekcji zatytułowanej Informacje Prawne.




