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Nasza kancelaria to blisko 
dwadzieścia lat doświadczeń. 

Wierzymy, że setki tysięcy godzin 
naszej pracy pomogło naszym 
Klientom rozwinąć prowadzone 
firmy i uniknąć wielu ryzyk 
pojawiających się na drodze 
każdego przedsiębiorcy. 

Nasza kancelaria to także 
starannie dobrany zespół osób, 
które łączą wiedzę prawniczą 
z umiejętnością jej praktycznego 
wykorzystania. 

Powierzając nam swoje sprawy, 
możesz mieć pewność, że czuwają 
nad nimi najlepsi fachowcy. 
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Daniel Majchrzak
wspólnik, radca prawny

Specjalista w sprawach związanych z opracowywaniem umów w obrocie 
gospodarczym, a także w zakresie prawa handlowego, w tym w szcze-
gólności spraw ustrojowych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością oraz transakcji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej funduszy 
inwestycyjnych i spółek powstałych w ramach prywatyzacji, a także w za-
kresie przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń akcjonariuszy, 
w tym zgromadzeń spółek publicznych. Wielokrotnie brał udział w opra-
cowywaniu i prowadzeniu inwestycji telekomunikacyjnych i energetycz-
nych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
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Specjalizacja to klucz do świadczenia usług na 
najwyższym poziomie.

Prawnicy kancelarii MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNI-
CY to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach. Razem 
tworzymy wyjątkowy zespół, oferujący przedsiębior-
com kompleksową usługę doradztwa prawnego,  we 
wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. Tworzenie, przekształcenia i po-
łączenia spółek, transakcje sprzedaży udziałów i akcji, 
umowy w obrocie handlowym, praktyczne informacje 
prawne w sprawach bieżących, doradztwo podatkowe, 
sprawy pracownicze- to tylko niektóre sprawy, którymi 
możemy profesjonalnie zająć się na rzecz Państwa 
przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych 
mogą powierzyć nam relacje z instytucjami regula-
cyjnymi, a także opracowanie i bieżący nadzór nad 
aktualnością regulaminów, warunków sprzedaży 
towarów i usług oraz nad realizacją innych obowiąz-
ków administracyjnych. Przedsiębiorcom świadczącym 
usługi masowe oferujemy dopasowane do nich usługi 
masowej windykacji.

Powierzając swoje sprawy kancelarii MAJCHRZAK 
BRANDT I WSPÓLNICY przedsiębiorca zyskuje czas na 
prowadzenie biznesu oraz pewność, że powierzył je 
profesjonalnemu doradcy. 
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profesjonalna pomoc 
prawna to niezbędny 
element mądrej 
strategii działania 
przedsiębiorcy

“
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Warunkiem świadczenia usług prawnych jest 
zaufanie Klienta do prawnika.

Codziennie zdobywamy zaufanie naszych Klientów. Je-
steśmy dumni z tego, że w gronie naszych Klientów są 
też tacy, którzy obdarzają nas zaufaniem od kilkunastu 
lat. Bardzo im dziękujemy. Wierzymy, że profesjonalna 
pomoc prawna to niezbędny element mądrej strategii 
działania przedsiębiorcy. Zakres i rodzaj usług musi 
odpowiadać potrzebom i możliwościom przedsiębior-
cy, ale profilaktyka jest tańsza, niż odrabianie strat wy-
nikających z braku wiedzy lub czasu na zabezpieczenie 
się przed nimi.

Tylko prawnicy stawiający na specjalizację, rozwój 
i podnoszenie kwalifikacji mogą sprostać wciąż ro-
snącym wymaganiom wynikającym z wszechobecnej 
biurokracji i postępującej regulacji sposobów i form 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Szukając profesjonalnej pomocy prawnej dla swojego 
przedsiębiorstwa, wybierz zespół profesjonalistów 
kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓL-
NICY. Jeden wybór zapewni Twojej firmie najlepszą 
pomoc i doradztwo we wszystkich sprawach dotyczą-
cych prowadzonej działalności gospodarczej. Biegła 
znajomość języków obcych, a także współpraca z 
zagranicznymi doradcami prawnymi, pozwalają nam 
wspierać działania naszych Klientów, także w relacjach 
z podmiotami z innych krajów oraz na zagranicznych 
rynkach.

07 MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY
Kancelaria Prawna



ważny jest wybór 
doświadczonych 
fachowców 
i sprawdzonego zespołu

Księgi rachunkowe 
i podatkowe

“
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Powołanie biura rachunkowego MBW Tax and 
Audit było odpowiedzią na potrzeby Klientów 
kancelarii, oczekujących usług księgowych na 
najwyższym poziomie.

Zespół ponad dwudziestu wykwalifikowanych księgo-
wych czuwa nad prawidłowością rozliczania zobowią-
zań podatkowych Klientów. Zespół kadrowy zapewnia 
prawidłowość rozliczeń z pracownikami i składek na 
rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki stałej 
współpracy pracowników kancelarii i biura rachun-
kowego, wiele problemów i wątpliwości udaje się 
wyjaśnić zanim Klient zostanie o nich powiadomiony. 
Pracownicy biura rachunkowego otrzymują wsparcie 
merytoryczne, prawnicy zyskują praktyczną wiedzę na 
temat skutków projektowanych przez nich transak-
cji. Każdy błąd w prowadzeniu księgowości to realny, 
często niemały, koszt. Dlatego wybór doświadczonych 
fachowców i sprawdzonego zespołu jest tak ważny. 
Liczne rekomendacje oraz pozytywne wyniki kontroli 
skarbowych ksiąg naszych Klientów, są najlepszym 
potwierdzeniem wysokiej kompetencji zespołu MBW 
TAX & AUDIT.

Dzięki ścisłej współpracy biura rachunkowego i kan-
celarii, oferujemy Klientom wyjątkowe, kompleksowe 
usługi doradcze na najwyższym poziomie. Prowadzimy 
także okazjonalne lub okresowe audyty i sprawdzenia 
prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych przez 
inne podmioty. Audyty takie często są częścią trans-
akcji kapitałowych. Coraz częściej audyty służą także 
właścicielom firm jako okresowe sprawdzenie prawi-
dłowości rozliczeń podatkowych lub rachunkowych, 
dokonywanych przez służby wewnętrzne przedsiębior-
stwa. Dzięki elastyczności zakresu i sposobu przepro-
wadzenia takich audytów mogą one stanowić ciekawą 
i przystępna cenowo formę kontroli właścicielskiej 
przedsiębiorstwa. 
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Robert Brandt
wspólnik, radca prawny

Specjalista w zakresie prawa pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Au-
tor tłumaczenia na język polski Kodeksu Celnego Unii Europejskiej wraz 
z przepisami wykonawczymi i objaśnieniami oraz publikacji z zakresu pra-
wa spółek handlowych i odpowiedzialności kadry kierowniczej. Pracował 
dla Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2000 
złożył egzamin sędziowski.  Biegle posługuje się językiem niemieckim, 
pracuje również w języku angielskim. Laureat konkursu PROFESJONALI-
ŚCI FORBESA 2012 w kategorii radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską z zakresu 
prawa zobowiązań napisał pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Mar-
ka Safjana. Odbył studia z zakresu prawa niemieckiego i prawa europej-
skiego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
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Prawo jest naszą pasją. Poznawanie i sto-
sowanie prawa, modelowanie transakcji, 
przygotowywanie strategii procesowych, 
negocjowanie umów, rozwiązywanie sporów 
zbiorowych z pracownikami lub związkami 
zawodowymi, to wszystko daje nam wielką 
satysfakcję i przyjemność z wykonywania 
zawodu prawnika.

Wszyscy prawnicy kancelarii MAJCHRZAK BRANDT 
I WSPÓLNICY z przyjemnością podejmują codzienne 
wyzwania i dają z siebie wszystko, aby im sprostać. 
W swojej pracy każdy z nich może liczyć na wsparcie 
zespołu, dzięki czemu efekty naszej pracy są zawsze 
sumą wiedzy i doświadczeń wielu prawników. Korzy-
stając z naszych usług Klient ma pewność, że doradza 
mu doświadczony zespół renomowanej kancelarii 
prawnej.

MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY to miejsce, w któ-
rym pracują wyłącznie pasjonaci, osoby kreatywne 
oraz otwarte na poznawanie potrzeb Klientów. Z inny-
mi prawnikami nie nawiązujemy współpracy. 

Chcemy pracować również dla Państwa. Jesteśmy 
przekonani, że nie zawiedziemy Państwa oczekiwań.
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Renomę naszej 
Kancelarii tworzą 
zadowoleni Klienci

Rekomendacje 
Klientów

“

12 MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY
Kancelaria Prawna



VECTOR S.A.

właściciel sieci pralni chemicznych 
PANDA

Od wielu lat prawnicy kancelarii MAJ-
CHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY 

doradzają nam we wszystkich obszarach 
działalności spółki. Szczególnie doceniamy 

fachowość i terminowość świadczonych 
przez kancelarię usług. Pomoc prawna i bie-
żące sugestie, obejmujące również informa-

cje odnośnie interesujących nas zmian stanu 
prawnego, dają nam poczucie bezpieczeń-
stwa i znacznie usprawniają naszą pracę.

Mając na względzie dobrze układającą się 
współpracę oraz wysoki poziom meryto-
ryczny, zaangażowanie i wysoką kulturę 
osobistą prawników kancelarii, szczerze 

rekomenduję kancelarię Majchrzak Brandt 
i Wspólnicy, jako profesjonalnego i godnego 

polecenia partnera biznesowego.

Sebastian Szostak, Prezes Zarządu 

ICT Poland sp. z o.o.

jeden z najnowocześniejszych 
i największych zakładów produkcji 
bibułki higienicznej

Kancelaria MAJCHRZAK BRANDT 
I WSPÓLNICY zabezpieczała od strony 
prawnej strategiczną dla naszej firmy 
inwestycję, polegająca na rozbudowie 
zakładu papierniczego i budowie jednego 
z największych w Polsce magazynów wy-
sokiego składowania. Doradztwo prawne 
obejmowało wszystkie obszary związane 
zarówno z procesem budowlanym, zabez-
pieczeniem finansowym inwestycji, jak 
i z kwestiami ochrony środowiska. Pomoc 
jaką otrzymaliśmy od kancelarii przynio-
sła bardzo dobre efekty.

Arkadiusz Duk, Dyrektor Finansowy

DIF sp. z o.o.

część francuskiego koncernu Deville, 
zajmującego się produkcją części 

i podzespołów na potrzeby przemysłu 
samochodowego

Z kancelarią MAJCHRZAK BRANDT 
I WSPÓLNICY współpracuję od wielu lat. 

Kancelaria doradzała przy zakupie zakładu 
przemysłowego, w którym obecnie spółka 

prowadzi działalność. Bardzo wysoko 
oceniam audyt nieruchomości sporządzo-

ny wówczas przez kancelarię. Sięgałem do 
niego jeszcze długo po zawarciu umowy. 

Obecnie współpracujemy w sprawach 
bieżących. Jestem bardzo zadowolony z fa-
chowości i sposobu pracy prawników kan-
celarii. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc.

Piotr Wiegandt, Prezes Zarządu

VOITH Turbo sp. z o.o.

specjalizuje się w dziedzinie systemów 
napędowych i hamulcowych

Z kancelarią MAJCHRZAK BRANDT 
I WSPÓLNICY współpracuję od wielu 
lat. Prawnicy kancelarii pomagają mi 
rozwiązywać problemy, jakie spotykam 
w codziennej działalności firmy, a także 
podpowiadają, jak unikać ich w przyszło-
ści. Szczególnie wysoko oceniam profesjo-
nalne doradztwo w sprawach związanych 
z uczestnictwem firmy w postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych. 
Niezwykle pomocne są opinie prawne, 
które kancelaria przygotowuje w języku 
niemieckim.

Małgorzata Lewandowska, 
Dyrektor Ekonomiczny, Prokurent
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Inwestując w Polsce 
poszukuj kompleksowych 
rozwiązań

“
Doświadczenie 
międzynarodowe
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Nasze umiejętności i zaangażowanie do-
cenili również przedsiębiorcy zagranicz-
ni. Od wielu lat doradzamy w projektach 

inwestycyjnych typu greenfield i brow-
nfield na obszarze Polski. Posiadamy 
bogate doświadczenie w doradztwie 

na rzecz podmiotów inwestujących na 
terenie specjalnych stref ekonomicznych 
oraz parków przemysłowych. Reprezen-
tujemy również przedsiębiorców zagra-

nicznych przed polskimi sądami oraz 
organami administracji publicznej.

Obsługujemy przedsiębiorców z więk-
szości państw Unii Europejskiej, a także 

z Chin, Indii, RPA, Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki.

Nasze doświadczenie  
(wybrane projekty):

·  kompleksowa obsługa projektów 
inwestycyjnych w specjalnych strefach 
ekonomicznych i parkach przemysło-
wych (audyty inwestycyjne, wybór 
optymalnej formy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, zezwolenia na 
działalność w strefie ekonomicznej, 
doradztwo w zakresie optymalnych 
form dofinansowania inwestycji, księ-
gowość i podatki, dotacje  z funduszy 
europejskich),

·  fuzje i przejęcia (audyty prawne i po-
datkowe, due dilligence room, doradz-
two transakcyjne),

·  obsługa międzynarodowych transakcji 
sprzedaży towarów (negocjacje, przy-
gotowanie umów, doradztwo w zakre-
sie obowiązków publicznoprawnych, 
w tym podatków),

·  doradztwo w zakresie prawa handlo-
wego (sprawy korporacyjne), cywilnego 
(umowy) oraz prawa pracy (umowy, 
związki zawodowe, HR) z uwzględnie-
niem specyfiki inwestycji zagranicznych,

·  reprezentowanie przed polskimi sąda-
mi i organami administracji publicz-
nej (analiza celowości dochodzenia 
roszczeń, windykacja masowa, zwrot 
podatku VAT),

·  doradztwo w projektach inwestycyj-
nych poza granicami Polski (tworzenie 
struktur holdingowych z wykorzysta-
niem spółek działających w innych 
systemach prawnych).

Naszym Klientom oferujemy 
kompleksowe usługi z zakresu 

prawa, księgowości, dotacji 
i doradztwa gospodarczego.
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MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SP.K. 
Kancelaria Prawna

ul. Grunwaldzka 115 
PL 60-313 Poznań

Telefon: +48 (61) 27 87 000

Doradztwo prawne: prawo@mbwnet.pl 
Doradztwo księgowe: tax@mbwnet.pl 
Inne: sekretariat@mbwnet.pl


