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Dbałość o interes Klienta, przestrzeganie zasad etyki zawodowej 

oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej to główne filary 

naszej Kancelarii. Zapewniamy kompleksową obsługę małych 

i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Stale współpracujemy 

z prawnikami zewnętrznymi z Polski i zagranicy specjalizującymi się 

w różnych dziedzinach prawa, jak również z notariuszami, doradcami 

podatkowymi, architektami, tłumaczami języków obcych, lekarzami 

i rzeczoznawcami.

Nasz doświadczony zespół stawia na szybką i otwartą komunikację, 

niezwłocznie reagując na wszelkie potrzeby Klientów. Tajemnica 

adwokacka jest dla nas najważniejsza — obejmuje wszelkie informacje 

związane z udzielaniem pomocy prawnej czy prowadzeniem sprawy, 

nawet w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Gwarancja 

niezależności, lojalność i dbałość o interes Klienta, przestrzeganie 

zasad etyki zawodowej oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej 

to główne filary przyświecające działalności naszej Kancelarii. 

Kancelarię tworzy energiczny zespół ambitnych i zdeterminowanych 

prawników.

Wiedza
Poufność 
Lojalność

JESTEŚMY 
CZŁONKIEM
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Doświadczony
zespół

dr Tomasz Gulla
ADWOKAT

Posiada bogate doświadczenie w sprawach gospodarczych, 

karnych gospodarczych, prawach spółek, prawa 

upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, windykacji 

oraz prowadzenia negocjacji. Praktykę zdobywał nieprzerwanie 

od 2007 roku w jednej z gdańskich kancelarii prawnych. 

W czerwcu 2013 r. rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką.

Uczestniczył w licznych konferencjach i seminariach 

szkoleniowych. W 2009 r. wystąpił jako prelegent na Regional 

Workshop on Insurance Supervision w Słowenii. W 2012 r. 

prowadził warsztaty szkoleniowe dla zawodowych kuratorów 

sądowych z obszaru apelacji białostockiej, gdańskiej, 

poznańskiej, szczecińskiej i warszawskiej.

Współtwórca i członek grona redakcyjnego amerykańskiego 

czasopisma naukowego: „Emerging Markets: A Review of 

Business and Legal Issues” dla Chicago Kent-College of Law     

— Project Poland.

2006 r. — absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego.

2012 r. — doktor nauk prawnych — Katedra Prawa Karnego Materialnego 

i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego.

2008 r. — absolwent podyplomowego studium „Prawo usług finansowych 

Unii Europejskiej” (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). 

2013 r. — absolwent podyplomowego studium „Prawo medyczne dla 

prawników” (Wydział Prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

od kwietnia 2013 r. — adwokat Koszalińskiej Izby Adwokackiej.

od lutego 2014 r. — wykładowca przedmiotu “Prawo transportowe”  

— Politechnika Gdańska.

od sierpnia 2014 r. — certyfikat Certified Internal Controls Auditor (CICA) 

— Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, przyznany przez TheIIC 

(The Institute For Internal Controls).

od 25 marca 2015 r. — członek Rady Nadzorczej Spółki „Miejski Zakład 

Komunikacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. 
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Aleksandra
Dąbek
RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w kwestiach 

wynikających z prawa zobowiązań. Jej doświadczenie 

zawodowe obejmuje reprezentacje Klientów przed sądami 

wszystkich instancji, głównie w sprawach cywilnych  

— związanych z obrotem gospodarczym — pracowniczych, 

rodzinnych i spadkowych. Posiada także bogate  

doświadczenie w zakresie odszkodowań komunikacyjnych 

oraz osobowych. Zajmuje się również analizą 

i przygotowywaniem aktów założycielskich spółek,  

rejestracją podmiotów i zmianą danych w rejestrach 

sądowych oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. 

W latach 2007-2011 odbyła aplikację radcowską przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończoną 

egzaminem, uzyskując wpis na listę radców prawnych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących 

trójmiejskich kancelariach oraz w organach administracji 

państwowej.
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Małgorzata 
Matyka
POLSKI I EUROPEJSKI 
RZECZNIK PATENTOWY

Polski i europejski rzecznik patentowy. Prowadzi własną Kancelarię 

Prawno-Patentową. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

wpisana na listę Institute of Professional Representatives Before 

The European Patent Office oraz Profesjonalnych Pełnomocników 

przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

w Alicante — European Union Intellectual Property Office. Sędzia 

Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 

studia podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej oraz studia 

podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów 

w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. 
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Karolina
Skwierawska 
ASYSTENTKA 

Studentka prawa na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Przewodnicząca 

koła naukowego prawa administracyjnego. Sprawuje 

zarząd w Studenckiej Poradni Prawnej. Członek Rady 

Wydziału i Parlamentu Studentów w Wyższej Szkole 

Administracji i Biznesu. Uczestniczka wielu ogólnopolskich 

konferencji dotyczących rozwoju samorządów studenckich. 

W październiku 2016 r. przeprowadziła szkolenie w zakresie 

praw i obowiązków studentów. Interesuje się prawem 

cywilnym rzeczowym i rodzinnym. Swoją przyszłość wiąże 

właśnie z tymi gałęziami prawa.

Ewa 
Czerlonek
APLIKANT ADWOKACKI

Interesuje się prawem cywilnym zobowiązań oraz prawem 

rodzinnym, w szczególności dotyczącym spółek handlowych 

i zagadnień odpowiedzialności osobistej członków zarządu 

za zobowiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Praktykę i doświadczenie zdobywała m.in. w sekretariacie 

Prezydenta Miasta Gdańska oraz prowadząc obsługę prawną 

trójmiejskich spółek osobowych i kapitałowych. Aplikantka 

Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Absolwentka Prawa oraz Politologii na Uniwersytecie 

Gdańskim. Otrzymała stypendium Rektora Uczelni za bardzo 

dobre wyniki w nauce. Ukończyła kurs kancelaryjno-prawny 

prowadzony przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

otrzymując dyplom archiwisty I stopnia.

dr Marcin 
Glicz
LL. M. PRAWNIK —WSPÓŁPRACUJĄCY

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa 

cywilnego i gospodarczego.
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Doradzamy 
na Twoją 
korzyść

Klienci indywidualni

Sprawy karne:

sprawy karne, karne gospodarcze, karno-skarbowe, 

wykroczenia, 

sprawy karne wykonawcze — odroczenie wykonania 

kary, przerwa w odbywaniu kary, zawieszenie 

wykonania kary pozbawienia wolności,

ochrona interesów oskarżonego, podejrzanego lub 

pokrzywdzonego,

reprezentacja przed organami wymiaru 

sprawiedliwości — prokuratura, policja, sądy i inne,

przygotowywanie apelacji, skargi kasacyjnej  

oraz zażaleń.

Odszkodowania:

ustalenie rozmiaru szkody oraz wartości 

odszkodowania — w tym w sprawach dotyczących

braku lub niewłaściwego wykonania umowy,

dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli,

dochodzenie odszkodowań dotyczących wypadków 

na morzu,

nietypowe sprawy o odszkodowanie.

Sprawy rodzinne — rozwody 
i alimenty:

rozwody i separacje,

podział majątku wspólnego, majątkowych umów 

małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności 

ustawowej,

alimenty, uznanie obowiązku alimentacyjnego za 

wygasły, egzekucja alimentów,

przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy 

rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,

ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa 

i macierzyństwa.

Sprawy spadkowe:

spraw dotyczących nabycia, działu i zabezpieczenia 

spadku,

przyjęcie lub odrzucenie spadku, obalenie 

testamentu,

dochodzenie zachowku.

Odzyskiwanie utraconych 
nieruchomości:

ustalanie stanu prawnego nieruchomości,

prowadzenie postępowań administracyjnych  

o stwierdzenie nieważności decyzji  

wywłaszczeniowych i nacjonalizacyjnych,

reprezentacja w procesie zbywania odzyskanych 

nieruchomości.

Nieruchomości 
i inwestycje budowlane:

doradztwo w procesie budowlanym oraz 

transakcjach dotyczących nieruchomości,

analiza oraz opracowywanie umów najmu 

i dzierżawy nieruchomości, robót budowlanych 

 oraz prac projektowych,

audyt prawny nieruchomości,

reprezentacja w postępowaniach sądowych  

i administracyjnych.
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Doradzamy 
na Twoją 
korzyść

Klienci biznesowi
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Prawo handlowe  
i gospodarcze:

reprezentacja przed sądem powszechnym wszystkich 

instancji oraz Sądem Najwyższym,

tworzenie nowych podmiotów prawnych,

zakładanie spółek dla przedsiębiorców zagranicznych,

bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

kas zapomogowo-pożyczkowych, stowarzyszeń, 

fundacji,

restrukturyzacja podmiotów gospodarczych,

tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego,

łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego 

wraz ze sporządzeniem stosownych dokumentów  

i umów,

doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury 

właścicielskiej spółek,

opracowanie zabezpieczeń finansowych 

— poręczeń, gwarancji, weksli,

analiza prawna i projekty due diligence,

negocjacje,

fuzje,

wyodrębnienia przedsiębiorstwa.

Prawo własności 
przemysłowej:

sporządzenie zgłoszeń znaków towarowych, 

wzorów przemysłowych, wynalazków oraz wzorów 

użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu 

Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,

badanie zdolności rejestracyjnej nowego znaku 

towarowego — słownego, słowno-graficznego, 

przestrzennego, dźwiękowego,

zgłoszenie znaku towarowego do ochrony: 

- tryb krajowy — Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 

Polskiej,

- tryb wspólnotowy — Urząd Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej,

- tryb międzynarodowy — Światowa Organizacja 

Własności Intelektualnej oraz inne państwa z całego 

świata,

monitoring zapewniający skuteczną ochronę znaków 

towarowych oraz przeciwdziałanie rejestracji 

znaków kolizyjnych w Polsce i całej Unii Europejskiej,

środki ochrony prawnej przed znakami kolizyjnymi 

— sprzeciw od rejestracji, wniosek o unieważnienie, 

wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kolizyjnego 

znaku towarowego.

Windykacja:

wstępna analiza sytuacji majątkowej dłużnika,

obsługa prawna w egzekucji — odzyskiwanie należności,

dochodzenie należności pieniężnych z faktur,

windykacja z majątku osobistego członka zarządu 

niewypłacalnej spółki z o.o.

reprezentacja przed sądem powszechnym wszystkich 

instancji oraz Sądem Najwyższym,

powództwa przeciwegzekucyjne.

Sprawy karne gospodarcze:

sprawy dotyczące zarzutów — działań na szkodę spółki, 

korupcji gospodarczej, wyłudzeń, prania brudnych  

pieniędzy, przestępstw przeciwko wiarygodności 

dokumentów, fałszowania dokumentów korporacyjnych, 

przestępstw celnych i innych,

obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,

obrońca oskarżonego w postępowaniu przed sądami 

wszystkich instancji oraz w postępowaniu przed Sądem 

Najwyższym,

pełnomocnik pokrzywdzonego na wszystkich etapach 

postępowania w tym jako: oskarżyciel posiłkowy; 

oskarżyciel subsydiarny.



Prawo morskie:

konstruowanie i analiza umów funkcjonujących 

w obrocie morskim,

postępowanie zabezpieczające - areszt statku,

reprezentowanie Klientów przed izbami morskimi, 

sądami, urzędami, organami podatkowymi,

stała obsługa prawna podmiotów gospodarki 

morskiej,

sprawy podatkowe marynarzy.

Audyt prawny:

analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu 

(działalności organów zarządzających i kontroli),

analiza zagadnień korporacyjnych (związanych 

z organizacją i funkcjonowaniem spółki),

analiza stanu prawnego nieruchomości,

analiza bezpieczeństwa transakcji (analiza umów 

handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia 

transakcji),

analiza zatrudnienia,

analiza toczących się postępowań administracyjnych, 

sądowych i egzekucyjnych.
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Upadłość  
i restrukturyzacja:

obsługa dłużnika ubiegającego się o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie 

upadłości,

obsługa upadłego w postępowaniu upadłościowym,

obsługa wierzyciela składającego wniosek 

o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz wierzyciela 

po ogłoszeniu upadłości w postaci zgłoszenia 

wierzytelności,

obsługa innych podmiotów uczestniczących 

w postępowaniu upadłościowym — syndyków, 

nadzorców sądowych, inwestorów.

Inne:

audyt prawny,

doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa,

doradztwo biznesowe i gospodarcze,

sporządzanie i analiza umów handlowych.
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Wyważona
wartość

Działamy w interesie Klienta, dopasowując koszt 

naszego doradztwa do rozwiązań, które wybierze 

i wartości, którą otrzyma. Stawiamy na szczerość, 

dlatego rozpoczynając współpracę otwarcie 

rozmawiamy o wynagrodzeniu. Wysokość 

honorarium zależy od nakładu i czasu pracy, jakie 

poświęcimy na realizację konkretnego zlecenia. 

Proponujemy korzystne 
warianty rozliczeń:

stawka godzinowa — płatność wyłącznie za efektywnie poświęcony czas na 

wykonanie konkretnych czynności podejmowanych podczas realizacji zlecenia.

Wynagrodzenie jest obliczane na bieżąco — Klient otrzymuje zestawienie, 

w którym są wyszczególnione wykonane na jego zlecenie czynności wraz 

z datą i czasem ich wykonania,

wynagrodzenie za czynności — stosowane w przypadku jednorazowych 

zleceń, gdy istnieje możliwość określenia wynagrodzenia z góry i nie wiąże się  

z ponoszeniem dodatkowych kosztów,

wynagrodzenie indywidualnie negocjowane — ustalane na podstawie 

prowadzenia konkretnej sprawy.

Wszystkie warianty rozliczeń mogą być ze sobą łączone.
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Skontaktuj się z nami
Świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju. Zachęcamy do 
wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania drogą telefoniczną lub 
mailową.

Folder ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi  reklamy.

GDYNIA

ul. Nocznickiego 8

81-454 Gdynia

T: 58 500 88 51

F: 58 500 81 18

M: 501 794 580

NIP: 5862186502

REGON: 221888738

office@gulla.pl

www.gulla.pl

SŁUPSK

ul. Tuwima 23 lok. 27

76-200 Słupsk

M: 501 794 580

Gulla
Kancelaria
Adwokacka


