


Przy profesjonalnej wiedzy i eksperckim podejściu, stawiamy na wartość 

dodaną każdej porady, szybkość, energię i entuzjazm. Ponoć trudno to 

wyjaśnić, ale łatwo usłyszeć w głosie doradcy O&W odbierającego telefon czy 

negocjującego kontrakt. Dbamy o relacje i sprawną komunikację zarówno w 

naszym Zespole jak i w relacjach  z Klientami. Dajemy się lubić i lubimy 

innych.

Znajomość kultury wielu krajów, w tym specyfiki ich systemów prawnych

i podatkowych oraz doradztwo w języku angielskim i niemieckim daje nam 

możliwość realizowania projektów międzynarodowych.

Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie 

posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp 

do doświadczonych ekspertów. Najlepszym dowodem na efektywność 

naszych działań są setki ważnych, często nowatorskich projektów. 

Do grona Klientów Olesiński & Wspólnicy należą międzynarodowe grupy 

kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy 

na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, 

chemicznej, tekstylnej, spożywczej, budowlanej, energetycznej i wielu innych.
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Wypracowaliśmy i doskonalimy własny 

sposób doradzania, adekwatny do 

współczesnych oczekiwań i tempa życia. 

Tworzymy zmotywowane, dobrze 

zorganizowane strukturalnie zespoły, 

oferując najwyższą jakość wiedzy. Każdy 

z nich prowadzony jest przez 

doświadczonych liderów, którzy 

odpowiadają za jakość porad i osobiście 

angażują się w stałą relację z Klientem.

Kluczem do efektywności w naszym 

modelu doradzania jest stała informacja

o wynikach analiz, także w trakcie pracy i 

konstruktywne modyfikacje na drodze do 

rezultatu. Aby zapewnić efektywność, z 

reguły doradzamy bezpośrednio w 

procesie projektowania usług

i transakcji. Chętnie także wdrażamy 

Klienta

w proces tworzenia umowy, negocjacji 

czy innego kluczowego działania, po to 

aby efekt był jak najkorzystniejszy i 

sprawnie osiągnięty.

Kluczowe osoby to wyłącznie 

profesjonaliści z odpowiednim 

doświadczeniem i wiedzą, doskonale 

zorientowani w otoczeniu biznesowym 

Klienta. Klient zna wartość pracy 

dedykowanego mu Zespołu i może 

korzystać z jego zasobów, jednak 

zawsze ma do dyspozycji liderów -

partnerów, potrafiących współdziałać 

w procesie decyzyjnym ramię w 

ramię.

Jak doradzamy



Zawsze dajemy najwyższą wartość, oferując rozsądne 

wynagrodzenie.

Większość naszej pracy to trudne zadania, projekty 

wymagające doświadczenia i wiedzy eksperckiej, ale 

niemała część to współczesne, stałe doradztwo na

najwyższym poziomie. Mając do dyspozycji duży, dobrze 

zarządzany i zorganizowany Zespół przejmujemy często 

także część funkcji bieżącego doradztwa, współpracując z 

Klientami w ich codziennej pracy. 

Umiemy działać skutecznie z prawnikami wewnętrznymi 

albo w pełni przejmując tę ważną rolę. W takim modelu 

wsparcia kluczowe jest nie tylko zaufanie, ale także zawsze 

wartość porad i efektywność działania, w tym połączenie 

bieżącego i strategicznego doradztwa.

Niezależnie jednak od przyjętego modelu, niezmienny jest 

sposób świadczenia usług, określany przez nas i naszych 

Klientów jako „Radość Doradzania”. 

Jak doradzamy
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+90…

…zaangażowanych doradców!

…Adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów, doktorantów, prawników

Nasz zespół



Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o. to usługi

w zakresie wsparcia wewnętrznych procesów

w przedsiębiorstwie związanych z prowadzeniem 

ksiąg, raportowaniem finansowym, controllingiem, 

rozliczeniami zakresie podatków, ubezpieczeń 

społecznych oraz płac a także pomocy publicznej 

uzyskiwanej z funduszy europejskich.

Saurus Grow Sp. z o.o. to spółka o funkcji 

komplementarnej, realizująca od 2003 roku zadania 

obsługi Olesiński & Wspólnicy i jej Klientów, w tym 

funkcje administracyjne, dostarczania i organizacji 

pracy biur, specjalne zadania doradcze (projekty inne 

niż prawne i podatkowe, często w kooperacji 

z innymi firmami).

European Legal Network to siatka europejskich firm 

prawniczych; zaprzyjaźnionych, sprawdzonych 

Partnerów. Współpracujemy w celu oferowania 

jasnych, transgranicznych usług prawnych. Umożliwiają 

nam to efektywne i skuteczne doradzanie na poziomie 

międzynarodowym. 

O&W Analytics zajmuje się opracowaniem 

bezpiecznych modeli ustalania cen transferowych, 

opartych o profesjonalne analizy danych 

porównawczych. Oprócz sporządzania benchmarków, 

O&W Analytics świadczy również inne kompleksowe 

usługi dla Klientów O&W, m.in. studium wykonalności, 

szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne.

Grupa O&W



Referencje

“Współpracujący z nami doradcy Olesiński & Wspólnicy wykazują się znajomością realiów rynkowych i niezbędnym 

doświadczeniem, a także indywidualnym podejściem i efektywnością w rozwiązywaniu konkretnych problemów.”

/ATM Grupa/

„Doradcy O&W wykazują się wysokim poziomem zaangażowania w prowadzone sprawy, które uwzględnia ich kontekst 

biznesowy. Łączą specjalistyczną wiedzę teoretyczną z jej aspektem praktycznym i indywidualnym podejściem oraz potrzebą 

tworzenia kompleksowych oraz efektywnych rozwiązań.”

/PCC/

„Wszechstronne doświadczenie, zaangażowanie, umiejętność definiowania problemów i przewidywania potencjalnych ryzyk,

a także indywidualne podejście do sprawy powoduje, że eksperci Olesiński & Wspólnicy są dla nas nie tylko doradcami 

prawnym i podatkowymi, ale również partnerami w dyskusjach oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.”

/GKN/
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