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zapraszam Państwa do poznania założonej w 1989 roku, kancelarii prawniczej ADVISER 

Armknecht & Partners Attorneys-at-Law z siedzibą w Gdyni, Polska. 

Nasza kancelaria to firma prawnicza, którą tworzy zespół prawników, łączący ponad 

30 – letnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem opartym o wiedzę, poufność 

i lojalność. 

Nasze usługi świadczymy nie tylko na terytorium Polski, ale także w kooperacji z innymi 

kancelariami na terenie UE oraz m.in. Republiki Białorusi czy Turcji.

Zapraszam do zapoznania się z profilem naszej działalności.

Z poważaniem / Sincerely

Wojciech Armknecht

radca prawny / legal counsel
komplementariusz / general partner

Aktywnie działamy w organizacjach / 
We are actively involved in the organizations:

I would like to welcome you to meet ADVISER Armknecht & Partners Attorneys-at-Law 

established in 1989 and based in Gdynia, Poland. 

ADVISER Armknecht & Partners Attorneys-at-Law is a law firm formed by a team of lawyers 

combining over 30 years of experience with a modern approach based on knowledge, 

confidentiality and loyalty.

We provide our services in the territory of the Republic of Poland and in cooperation with 

other law firms, including in the EU, Turkey and Belarus.

I would like to invite you to become familiar with the profile of our practice.



ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, to firma prawnicza działająca od 1989 

roku, którą tworzy zespół prawników specjalizujących w różnych dziedzinach prawa. 

Nasza kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w  outsourcingu kompleksowych 

usług prawniczych dla klientów biznesowych oraz świadczeniu doraźnej pomocy prawnej 

dla osób fizycznych. 

Nasze usługi opieramy na doświadczeniu oraz wiedzy naszego zespołu, którego działa-

nia skoncentrowane są na proponowaniu rozwiązań, które mają pomóc w realizacje celów 

naszych klientów.  

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, is a law firm active since 1989, which 

is formed by a team of lawyers specialising in various fields of law. Our firm focusses 

primarily on the outsourcing of comprehensive legal services to business clients and the 

provision of ad hoc legal assistance to natural persons.

Our services are based on the experience and knowledge of our team, whose activities 

are focused on providing our clients with solutions to achieve their goals.

O NAS / 
ABOUT US

Biznesowe podejœcie

Business approach

Tradycja i nowoczesnoœæ

Tradition meets modernity

Wieloletnie doœwiadczenie

Many years of experience

Ci¹g³oœæ dzia³ania

Business continuity

Wspó³praca miêdzynarodowa

International cooperation

lat doœwiadczenia  
years of experience

30+
prawników   

lawyers

10+
specjalizacji   

areas of specialisation

7+



ZAŁOŻYCIEL / 
FOUNDER

Wojciech Armknecht – komplementariusz 

ADVISER Armknecht & Partners Attorneys-at-Law, 

wykonujący zawód radcy prawnego od ponad 30 lat. 

W tym czasie nie tylko doradzał wielu firmom krajowym 

i zagranicznym w szerokim zakresie stosunków gospodar-

czych z branży bankowej, budowlanej, Transport – Spedycja – 

Logistyka (TSL), dając się poznać jako prawnik nie szuka-

jący rozwiązań, ale przede wszystkim partner budujący 

wieloletnie relacje biznesowe.   

Wojciech, to doświadczony prawnik, który w pracy zawodo-

wej kieruje się przede wszystkim rzetelnością i partnerskim 

podejściem, koncentrując się na celach klientów ADVISER 

Armknecht & Partners Attorneys-at-Law. 

Wojciech Armknecht – the general partner 

of ADVISER Armknecht & Partners Attorneys-at-Law, 

practicing as a legal advisor for over 30 years.

During that period, not only has he advised many domestic 

and foreign companies on a wide range of business relations 

in the banking, construction, Transport - Shipping - Logistics 

(TSL) sectors, becoming known as a lawyer not looking for 

solutions, but above all as a partner building long-term 

business relations.

Wojciech is an experienced lawyer, who in his professional

work is guided above all by reliability and partnership 

approach, focusing on the objectives of the clients of ADVISER 

Armknecht & Partners Attorneys-at-Law.

Specjalizacje: 

Mediacje gospodarcze  

Prawo budowlane 

Prawo cywilne

Proces inwestycyjny 

Spory sądowe i arbitraż

Specialisations:

Economic mediation 

Construction law

Civil law

Investment process

Litigation and arbitration



CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ / 
WHAT WE CAN DO FOR YOU

W ADVISER Armknecht & Partners 

attorneys-at-law, jesteśmy nastawieni

na długofalową współpracę z naszymi

klientami, proponując stałą obsługę

prawną w pełnym zakresie, w szcze-

gólności w formie outsourcingu działu 

prawnego. 

Ponadto w zależności od Państwa

potrzeb, świadczymy również inne 

usługi  prawnicze,  takie  jak:  

At ADVISER Armknecht & Partners 

attorneys-at-law, we are focused on 

long-term cooperation with our clients, 

offering a full range of legal services 

on a permanent basis, in particular 

in the form of outsourcing of the legal 

department.

Additionally, depending on your needs, 

we also provide other legal services 

such as: 

Sta³e 
wsparcie

Constant 
support

Optymalizacja 
procesów 

i procedur

Optimisation 
of processes 

and procedures

Wiedza 
ekspercka

The expert 
level knowledge

OUTSOURCING  
US£UG  PRAWNYCH

OUTSOURCING  
OF  LEGAL  SERVICES

Efektywnoœæ Efficiency

Ni¿sze 
koszty

Reduction 
of costs

Spójnoœæ Integrity

Oszczêdnoœæ 
czasu

Saving 
of time

-  audyty prawne  /  legal audits

-  likwidacje spółek  /  liquidation of companies 

-  obsługa transakcji M&A  /  handling M&A transactions

-  opinie prawne  /  legal opinions

-  organizacja ładu korporacyjnego  /  organisation of corporate governance 

-  projekty B+R  /  R&D projects 

-  projekty restrukturyzacyjne  /  restructuring projects

-  prowadzenie sporów sądowych i w arbitrażu  / conducting court and arbitration disputes

-  szkolenia  /  trainings

-  wdrożenia procedur compliance (m.in. RODO, KYC, AML etc.)  /  implementation of com-  

   pliance procedures (e.g. RODO, KYC, AML etc.)



NASZE ZASADY I STANDARDY / 
OUR PRINCIPLES AND STANDARDS

Nasze zasady: 

-  Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 

-  Doświadczenie i kompetencje 

-  Otwartość i partnerstwo 

-  Poufność i lojalność 

-  Praca zespołowa 

-  Jakość 

Nasze standardy:

W ADVISER Armknecht i Partnerzy, 

Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni,

każdego dnia wprowadzamy w życie zasa-

dy Market-Based Management™, pozwala

nam to na budowanie naszej firmy

prawniczej na solidnych fundamentach, 

m.in. takich jak:

-  Uczciwość 

-  Wiedza 

-  Pokora 

-  Szacunek

Twoje korzyści:

-  Wsparcie zespołu prawników zawsze gdy     

   tego potrzebujesz

-  Optymalizacja kosztów i czasu prowadzo 

    nej działalności 

-  Możliwość skoncentrowania się na głów- 

    nej działalności firmy

-  Bezpieczeństwo i efektywność

-  Dywersyfikacja ryzyka

-  Poufność i bezpieczeństwo danych

Our principles: 

-  Safety and responsibility 

-  Experience and competence 

-  Open-mindedness and partnership 

-  Confidentiality and loyalty 

-  Teamwork 

-  High quality of services

Our standards:

At ADVISER Armknecht & Partners 

Attorneys-at-Law with its registered office 

in Gdynia, we implement Market-Based 

Management™ principles every day, what 

allows us to build our law firm on solid 

foundations, i.a. such as: 

-  Honesty 

-  Knowledge 

-  Humility 

-  Respect

Your benefits: 

-  Support from your legal team whenever

    you need it

-  Cost and time optimization for your ope-

    rations 

-  Ability to focus on your core business

-  Security and efficiency

-  Diversification of risk

-  Data confidentiality and security



OBSŁUGIWANE BRANŻE / 
SUPPORTED INDUSTRIES

TSL (Transport Spedycja i Logistyka) /

TSL (Transport, Shipping and Logistics)

Budownictwo /

Construction

Handel /

Trade

Produkcja i przemysł /

Manufacturing and industry

IT i TMT /

IT and TMT

Branża rolno-hodowlana /

Farming and agricultural

Przemysł stoczniowy /

Shipyard industry

Sport /

Sport



SPECJALIZACJE / 
SPECIALISATIONS

-  Bankowość i finanse 

-  Compliance 

-  Nieruchomości i proces inwestycyjny

-  Ochrona danych osobowych (RODO)

-  Ochrona konkurencji (C&CP)

-  Prawo branży TSL i prawo morskie 

-  Prawo budowalne 

-  Prawo nowych technologii i IT

-  Prawo podatkowe 

-  Prawo pracy 

-  Prawo spółek handlowych 

-  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

-  Projekty B+R

-  Spory sądowe i arbitraż 

-  Sprawy osobiste 

-  Sukcesja w biznesie 

-  Umowy i kontrakty handlowe 

-  Windykacja 

-  Banking and finance

-  Compliance

-  Real estate and investment process

-  Personal data protection (GDPR)

-  Competition law (C&CP)

-  TSL and maritime law

-  Construction law

-  New technology and IT law

-  Tax law

-  Labour law

-  Commercial companies law

-  Bankruptcy and restructuring law 

-  R&D projects

-  Litigation and arbitration

-  Personal matters

-  Business succession

-  Commercial agreements and contracts

-  Debt collection



NASZE USŁUGI / 
OUR SERVICES

Dzia³ 
Prawny

Legal 
Department

Spory 
S¹dowe

Litigation
Windykacja

Debt collection

Proces 
inwestycyjny

Investment
 process

Negocjacje

Negotiations

Szkolenia

Training

Compilance

Compliance

£ad 
korporacyjny

Corporate 
governance

Audyty

Audits

Opinie 
prawne

Legal 
opinions

IOD

Data protection
office

Projekty 
B+R

R&D 
projects

Prawo 
pracy

Labour
 law

Outsorcing Us³ug Prawnych

Legal Services Outsourcing of 

RODO, AML, KYC, BCP & more

Proceedings:
GDPR, AML, KYC, BCP & more



WYBRANE REKOMENDACJE / 
FEATURED REFERENCES



ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k.

ul. Generała Józefa Bema nr 15, lok. 3

81-386 Gdynia, POLSKA

ADVISER Armknecht & Partners Attorneys-at-Law

Generała Józefa Bema 15/3 str.

81-386 Gdynia, POLAND

NIP:  586-229-51-83

NIP(UE):  PL586-229-51-83

REGON:  360904174

KRS:  0000545006

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division, 

National Court Register

tel.:  +48 58-661-82-23

e-mail:  office@adviser.law

KONTAKT / 
CONTACT US

Znajdź nas na /
Find us:



Wydrukowane przez / Printed by:

                     www.diapol.pl

www. adviser.law


