Prezentacja kancelarii

LNI Avocats doradza na co dzień swoim klientom biznesowym i
prywatnym

w

kwestiach

związanych

z

prawem

gospodarczym,

prawem pracy, prawem nieruchomości, prawem karnym i prawem
rodzinnym. Kancelaria posiada również dział specjalizujący się w
relacjach francusko-polskich.
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O nas
Lucas Niedolistek jest adwokatem wpisanym na listę
Okręgowej Izby Adwokackiej w Paryżu od 2003 roku.
Swoją karierę rozpoczął pracą w Komisji Europejskiej
(Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji) w Brukseli.
Następnie pracował w kilku wiodących anglosaskich
kancelariach (Clifford Chance, Freshfields) w Paryżu oraz
za granicą (w Pekinie, Hong Kongu i Londynie). Ponadto
pełnił funkcję dyrektora ds. prawnych i zgodności w
grupie przemysłowej na Bliskim Wschodzie.
Lucas Niedolistek założył kancelarię LNI Avocats w 2015
roku. Posiada on bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, które obejmuje
wszelkie kwestie związane z prawem konkurencji, zasadami dystrybucji i ochrony konsumentów
we francuskim i europejskim systemie prawnym. Tworzy również programy zgodności dla
niektórych swoich klientów. Odpowiadając na potrzeby klientów biznesowych (MŚP, start-upy)
oraz klientów prywatnych, rozwinął równolegle umiejętności w zakresie prawa gospodarczego i
prawa pracy, prawa nieruchomości, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.
Mając wielokulturowe pochodzenie (francuskie, amerykańskie i polskie) Lucas Niedolistek
komunikuje się i pracuje w trzech językach. Ponadto jego kancelaria posiada także dział
dedykowany relacjom francusko-polskim, który zajmuje się dostarczaniem określonych rozwiązań
dostosowanych do konkretnych potrzeb polskich klientów (zarówno firm, jak i osób fizycznych) we
Francji.
Lucas Niedolistek jest członkiem Stowarzyszenia adwokatów praktykujących prawo konkurencji
(APDC) ora Francusko-Polskiej Izby Godpodarczej (CCIFP).
• Wykształcenie
Uniwersytet Paryski I Panthéon-Sorbonne (magister prawa handlowego, 1998)
Uniwersytet Paryski II Panthéon-Assas (studia podyplomowe - prawo międzynarodowe, 1999)
Uniwersytet Paryski V Descartes (studia podyplomowe - europejskie prawo handlowe, 1999)
Kolegium Europejskie w Brugii (LLM z zakresu prawa europejskiego, 2000)
• Publikacje
Artykuły związane z prawem konkurencji
Udział w realizacji e-competitions, internetowego biuletynu przeglądu ‘Concurrences’
Lucas Niedolistek bierze regularnie udział w publikacjach na portalu iFrancja, polskojęzyczny
portal internetowy we Francji.
Sieć LNI Avocats
Zarówno we Francji jak i za granicą LNI Avocats zapewnia swoim klientom sieć kancelarii
adwokackich specjalizujących się w innych dziedzinach prawa (na przykład prawo podatkowe).
LNI Avocats jest także w stanie zapewnić obsługę dowolnej sprawy poza granicami Francji.
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Kompetencje
Prawo gospodarcze
•
•
•
•
•

Prawo konkurencji, dystrybucji i ochrony konsumentów
Spory handlowe
Prawo spółek / Postępowanie likwidacyjne
Dane osobowe
Prawo transportowe
Prawo pracy

•
•
•
•
•

Wykonywanie umowy pracy
Zwolnienie z pracy / Rozwiązanie stosunku pracy
Przekwalifikowanie / Delegowanie pracowników
Wypadki przy pracy
Spory dotyczące zabezpieczenia społecznego
Prawo nieruchomości

•
•
•
•
•

Problemy sąsiedzkie
Współwłasność
Spory pomiędzy wynajmującym a najemcą
Ukryte wady (vices cachés)
Nieruchomości handlowe (fonds de commerce) / Najem handlowy
Prawo karne

•
•
•
•
•

Obrona / Występowanie z powództwem cywilnym
Wypadki drogowe lub życia
Błąd Medyczny / Przemoc domowa / Agresja / Zamach
Niewłaściwe wykorzystanie aktywów firmy
Prawo prasowe / Zniesławienie
Prawo rodzinne

•
•
•
•
•

Rozwody
Władza rodzicielska
Stan cywilny / Narodowość / Prawo pobytu
Prawo majątkowe
Prawo spadkowe
Relacje francusko-polskie

•

Zakładanie we Francji firm przez polskie podmioty gospodarcze (tworzenie firmy,
uzyskanie wymaganych zezwoleń, deklaracje)
Wsparcie w zakresie wszelkich umów (umowy o pracę, na dystrybucję lub
świadczenie usług, umowy na przedstawicielstwo handlowe, umowy partnerskie czy
też joint venture)
Wsparcie w zakresie sporów (windykacja długów, roszczenia odszkodowawcze)
Doradztwo dla sportowców i artystów polskich działających na terenie Francji
Inwestycje i postępowania w Polsce (z współpracą z kancelariami w Warszawie)

•
•
•
•
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Nasze zobowiązania
Jakość
Jakość, którą stawiamy sobie za cel, pomaga uzyskać naszym klientom wysokiej
wartości, spersonalizowaną poradę prawną.

Reaktywność
Szczególną uwagę przywiązujemy do ograniczeń i nakazów stojących przed
naszymi klientami.

Umiejętność słuchania
Uważamy, że utrzymanie stałej wymiany informacji z naszymi klientami jest
kluczowym składnikiem sukcesu.

Spersonalizowane wsparcie
Zapewnienie spersonalizowanego wsparcia naszym klientom na wszystkich
etapach sporu pozwala nam opracować najbardziej odpowiednią do ich potrzeb
strategię.

Przejrzystość
Nasze wynagrodzenia są obliczane względem czasu pracy, w oparciu o stawkę
godzinową, stałą cenę lub na podstawie rezultatu po zakończeniu sprawy.
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Kontakt

contact@lni-avocats.com
+33 (0)7 77 80 18 82
1, rue Largillière 75016 Paris
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