Marta Olczak - Klimek
Juridisch adviseur, Partner
European chair, Insuralex

E-mail:
marta.olczak-klimek@okw-kancelaria.pl

Telefoonnummer:
+48 22 481 60 80
+48 607 676 333

Praktijkgebied:
Aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk recht en procedures,
handelsvennootschapsrecht, zakelijke geschillen - burgerlijk
en strafrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, intellectueel
eigendomsrecht, onroerendgoedrecht.

Beroepskwalificaties:
Juridisch adviseur, ingeschreven op de lijst van juridisch adviseurs
in Warschau vanaf 2004.

Talen:
Pools (moedertaal), Engels (vloeiend)

Verder:
Marta is juridisch adviseur en ondernemer die sinds 2004 een
advocatenkantoor heeft. Zij heeft jarenlange en veelzijdige ervaring
in de dagelijkse allesomvattende juridische dienstverlening voor
binnenlandse en buitenlandse bedrijfsentiteiten.
Zij vertegenwoordigt cliënten in complexe burgerlijke en ondernemingszaken, met elementen van buitenlandse wetgeving. Zij is teamleider
van veel grensoverschrijdende geschillen. Zij ontwikkelt processtrategieën in multidimensionale geschillen en begeleidt de cliënt in elke
fase van de genomen beslissingen. Zij vertegenwoordigt cliënten n
strafzaken en heeft jarenlange ervaring in samenwerking met
wetshandhavingsinstanties bij strafzaken. Zij beheert conﬂicten n
bedrijven door het uit voeren van complexe audits in geval van
bedrijfsconﬂicten, met name daar waar het gaat om het management.
Sinds 2005 is zijleider van de verzekeringspraktijk, waarin zij samen
met een team van ervaren verzekeringsadvocaten de dienstverlening van
enkele honderden rechtszaken coördineert. Zij adviseert internationale bedrijven bij het verkrijgen van compensatie voor schade
geleden in verband met hun activiteiten in Polen. Samen met de cliënten van het advocatenkantoor, creëert OKW beleid voor schadebehandeling en neemt het deel aan schadeafhandelingsprocessen,
waaronder met name eigendom- en bedrijfsprocessen. Zij heeft kennis
op het gebied van verzekeringsbemiddeling. Als gevolg van het feit dat zij
al meer dan 15 jaar verbonden is met de verzekeringsmarkt, heeft zij
uitgebreide ervaring met het beoordelen van de risico's van het uitvoeren
van verschillende soorten economische activiteiten en het
beoordelen van de selectie van adequate verzekeringen, ook op het
gebied van D & O-beleid. Zij voert controles van bestaande verzekeringen uit bij ondernemers. Ondersteunt vaak makelaars en cliënten
in onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen
Als ervaren onderneemster die de aspecten met betrekking tot haar
bedrijf begrijpt, adviseert zij cliënten bij hun activiteiten door
pragmatisch juridische instrumenten te kiezen die voldoen aan de

behoeften en vereisten van de markt. Samen met cliënten creëert zij
intern beleid, regelgeving, contracttemplates en regels voor hun
toepassing, evenals corporate governance.
Zij heeft ervaring op het gebied van arbeidsrecht, dat niet alleen
vertegenwoordiging van partijen in arbeidsrechtelijke processen
behelst, maar met name het samen met cliënten opstellen van de
noodzakelijke procedures voor hun
goede
werking,
interne
regelgeving, inclusief werk- en beloningsregelingen. Zij schoolt
medewerkers, creëert en implementeert gedragscodes voor
bedrijfsethiek. Zij voert audits uit op het gebied van arbeidsrecht
gerealiseerd in meerdere etappes.
Marta adviseert ook over aangelegenheden die verband houden met
de bescherming van intellectueel eigendom en gerechtelijke
procedures die voortvloeien uit de schending van deze beginselen. Zij
heeft uitgebreide ervaring in het onderhandelen over vele soorten
contracten, waaronder onroerendgoedrecht.
Door multidimensionale professionele ervaring met verschillende
branches, waaronder luchtvaart, spoorwegen, medische producten en
vastgoed, is Marta adviseur op velerlei gebied voor bedrijven die in
Polen beginnen of reeds actief zijn.
Zij is betrokken bij lokale gemeenschappen, ondersteunt stichtingen
en initiatieven voor de ontwikkeling van ondernemerschap van
vrouwen in Polen. Ze was spreker bij een reeks nationale lezingen
op dit gebied, waarbij ze samen met andere experts een platform
ontwikkelde voor de ontwikkeling van ondernemerschap voor vrouwen
in Polen.
Privé is zij moeder van drie kinderen en is gepassioneerd door zeilen,
het Tatra gebergte en klassieke muziek, waaronder opera.

