
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Olczak - Klimek 
Radca prawny, Partner 
European chair, Insuralex 

 
 

 

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

 

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

 

OBSZAR  PRAKTYKI: 
Prawo zobowiązań, prawo i postępowanie cywilne, prawo     spółek 

handlowych, spory gospodarcze – cywilne i karne, prawo pracy, prawo 
ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo 

nieruchomości. 

 

KWALIFIKACJE  ZAWODOWE: 
Radca  prawny, wpisana  na  listę  radców prawnych w  Warszawie 

od 2004 r. 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW: 
polski (j. ojczysty), angielski (biegle) 
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INNE: 

Marta to radca prawna, przedsiębiorczyni, która od 2004 roku 

prowadzi kancelarię prawną. Ma wieloletnie i wielopłaszczyznowe 

doświadczenie w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej krajowych 
i zagranicznych podmiotów gospodarczych. 

 

Reprezentuje  Klientów  w  skomplikowanych  sprawach  cywilnych 

i gospodarczych o złożonym charakterze, w tym z elementami 
zagranicznego prawodawstwa. Pozostaje team leaderem wielu 

transgranicznych sporów sądowych. Opracowuje strategie procesowe 
w wielowymiarowych sporach, towarzysząc klientowi na każdym 

etapie podejmowanych decyzji. Reprezentuje klientów w sprawach 

karnych  gospodarczych,  posiadając  wieloletnie   doświadczenie we 
współpracy z organami ścigania przestępczości gospodarczej. 

Zarządza konfliktami w spółkach,  dokonując  złożonych  audytów w 
sytuacji wystąpienia konfliktu korporacyjnego w tym szczególnie w 

przypadku osób zarządzających spółkami. 
 

Od 2005 roku jest liderem praktyki ubezpieczeniowej, w ramach której 
wraz z zespołem doświadczonych prawników ubezpieczeniowych 

koordynuje obsługę kilkuset spraw sądowych. Doradza 

międzynarodowym firmom likwidującym szkody w zakresie ich 
działalności na terenie Polski. Wraz z klientami Kancelarii OKW tworzy 

polityki likwidacji szkód i uczestniczy w procesach likwidacji szkód, 
w tym w szczególności majątkowych i gospodarczych. Posiada wiedzę 

w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
 

W wyniku związania z rynkiem ubezpieczeniowym od ponad 15 lat 
posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny ryzyk prowadzenia 

różnego rodzaju działalności gospodarczych oraz oceny doboru 

adekwatnego ubezpieczenia, w tym w zakresie polis D&O. 
Przeprowadza audyty istniejących ubezpieczeń u przedsiębiorców. 

Wielokrotnie wspiera brokerów i klientów w negocjacjach z zakładami 
ubezpieczeń. 

 

Jako doświadczona przedsiębiorczyni, rozumiejąca szereg aspektów 

związanych   z   prowadzoną   działalnością   gospodarczą, doradza 

 

 
klientom w ich działalności, dobierając pragmatycznie narzędzia 
prawne do potrzeb i wymogów rynkowych. Wraz z klientami tworzy 

polityki wewnętrzne, regulaminy, wzory umów i zasady ich stosowania 

oraz ład korporacyjny. 
 

Posiada doświadczenie z zakresu prawa pracy, które obejmuje nie 
tylko reprezentowanie stron w procesach z zakresu prawa pracy lecz 

w szczególności współtworzy wraz z klientami konieczne do ich 
prawidłowego funkcjonowania procedury,  regulacje wewnętrzne, w 

tym regulaminy pracy i wynagradzania. Prowadzi bieżące szkolenia 
pracowników, tworzy i wdraża kodeksy etyki działania w biznesie. 

Prowadzi wielostopniowe audyty z zakresu prawa pracy. 
 

Marta doradza również w sprawach z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i wynikających z naruszenia tych zasad procesach 
sądowych. Posiada duże doświadczenie w negocjowaniu wielu 

rodzajów umów, w tym dotyczących prawa nieruchomościowego. 
 

Ze względu na wielowymiarowe doświadczenie zawodowe z różnicy 
branż w tym lotniczej, kolejowej, medycznej, nieruchomościowej, 

Marta jest kompleksowym doradcą dla spółek rozpoczynających lub 
prowadzących swą działalność na terenie Polski. 

 

Jest osobą zaangażowaną w lokalnych społecznościach, wspiera 

fundacje oraz inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród 
kobiet w Polsce. Była prelegentką cyklu ogólnopolskich wykładów w 

tej dziedzinie, współtworząc z innymi ekspertami platformę dla 

rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. 
 

Prywatnie matka trójki dzieci, jest pasjonatką żeglarstwa, Tatr i muzyki 

klasycznej w tym operowej. 


