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SPONSOR GŁÓWNY 

 

Mariański Group jest grupą nowoczesnych kancelarii prawnych, wspierających przedsiębiorców  

w obszarze prawa, podatków i rachunkowości. Jej założycielem i liderem jest prof. dr hab. Adam Mariański, 

uznany i rekomendowany adwokat oraz doradca podatkowy. 

 

Celem kancelarii jest ochrona decyzji biznesowych Klientów poprzez wybór optymalnego rozwiązania 

prawnego przy jednoczesnym zachowaniu jak największego bezpieczeństwa podatkowego. 

 

Mariański Group jest dla swoich Klientów  partnerem biznesowym, który łączy wiedzę prawną  

z podatkową, koncentruje się na przewidywaniu potencjalnych konsekwencji prawnych poszczególnych 

działań biznesowych oraz wykorzystuje wszystkie dozwolone prawem możliwości poprawy jakości życia 

swoich partnerów, kładąc szczególny nacisk na poszukiwanie oszczędności i ryzyk finansowych  

w prowadzonych przez nich przedsięwzięciach. 

 

Zespół kancelarii to ponad trzydziestu adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych 

rewidentów i innych specjalistów, którzy wspierają na co dzień Klientów w pięciu podstawowych pionach. 

 

MG Legal and Tax for Business – doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu, w tym bieżące doradztwo 

prawne i podatkowe, audyt, kontrole podatkowe, ceny transferowe, restrukturyzacje przedsiębiorstw, 

optymalizacje podatkowe, obsługa inwestycji i nieruchomości, sukcesja biznesu. 

MG Private wealth consulting – doradztwo dla klienta zamożnego, m. in. w zakresie zarządzania 

majątkiem, planowania inwestycyjnego, optymalizacji podatkowych, sukcesji pokoleniowej, kontroli, 

procesów sądowych. 

MG Financial Institution and International Law – obsługa instytucji finansowych. 

MG Audit & Accounting – audyt, rachunkowość, księgowość. 

MG Marketing & Administration – wsparcie w zakresie marketingu i administracji. 

  

Do najważniejszych wartości Mariański Group należą profesjonalizm, doświadczenie oraz nieszablonowe 

rozwiązania, przygotowywane według indywidualnych potrzeb  Klientów. Najlepszą rekomendacją dla 

Mariański Group są zadowoleni, wieloletni Klienci. 

 

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa 
Ul. Tylna 4c, 90-348 Łódź 
Tel. 42 207 76 76, fax 42 207 76 77 
www.marianskigroup.pl  
kancelaria@marianskigroup.pl 

http://www.marianskigroup.pl/
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl


  

 

SPONSORZY WSPIERAJĄCY 

 
 

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp. p. to nowoczesna kancelaria prawna, która jest uznaną 

marką na rynku usług prawnych w Łodzi. Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa z różnych  

sektorów gospodarki, w tym branży produkcyjnej, bankowej, budownictwa, nieruchomości, branży 

gastronomicznej, handlu oraz sektora IT.  

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym. W skład zespołu Kancelarii 

Chudzik i Wspólnicy wchodzą prawnicy będący uznanymi specjalistami w takich dziedzinach prawa jak 

prawo spółek, prawo pracy i prawo podatkowe, co zapewnia kompleksową obsługę prawną każdego 

przedsiębiorcy na najwyższym poziomie. Oferta Kancelarii kierowana jest właśnie przede wszystkim do 

przedsiębiorców, zarówno tych tworzących międzynarodowe korporacje, jak i małych rodzinnych firm.   

Kancelaria jako jedna z nielicznych na lokalnym rynku świadczy kompleksową obsługę projektów 

budowlanych (od WZ do pozwolenia na użytkowanie) oraz w zakresie przekształceń spółek, gdzie 

dzięki ścisłej współpracy działu prawnego i podatkowego wprowadzamy optymalne rozwiązania. 

Staramy się dobrze poznać potrzeby i branże naszych klientów; budujemy wieloletnie relacje. To 

pozwala nam na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.  

 Obsługę prawną kancelaria świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.  

 

KONTAKT:  

Partner Zarządzający – r.pr. Noemi Chudzik, LL.M. 

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p. 

ul. Zelwerowicza 41 lok.2 | 90-147 Łódź 

tel. 42 688 23 33 | 42 688 50 77 

e-mail: info@chudzik.pl  

www.chudzik.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.chudzik.pl/
mailto:info@chudzik.pl
http://www.chudzik.pl/


  

 

 

 
 
 

Bank Pekao SA jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod 

względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod 

uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Pekao jest liderem wśród dużych 

banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. 

Oferta Banku Pekao SA znajduje uznanie zarówno w oczach Klientów, jak i niezależnych ekspertów,  

o czym świadczą liczne krajowe i międzynarodowe nagrody zgromadzone w dorobku Banku. 

W ostatnich latach Bank Pekao SA był wielokrotnie uznawany za najlepszy polski bank przez 

najważniejsze magazyny finansowe świata: The Banker, Euromoney, Global Finance, Emea Finance. 

Rozwiązania Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao zostały stworzone na podstawie 

długoletniego, bogatego doświadczenia wyniesionego ze współpracy z podmiotami gospodarczymi  

i instytucjami sektora publicznego. Dzięki unikalnej ofercie Bank zbudował pozycję lidera w tym 

segmencie. Wysoko wykwalifikowani Doradcy z centrów korporacyjnych i dedykowanych 

departamentów w centrali obsługują połowę korporacji działających w całym kraju. 

Oferujemy najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania, indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta, 

umożliwiające finansowanie bieżącej działalności oraz indywidualne rozwiązania w zakresie bankowości 

inwestycyjnej i finansowania strukturalnego. Współpracujemy także przy organizacji emisji 

komercyjnych instrumentów dłużnych – jesteśmy liderem na polskim rynku w tym zakresie,  

a szczególnie w segmencie instrumentów średnioterminowych. 

Nasi Doradcy, wsparci wiedzą specjalistów produktowych, zapewnią Państwu indywidualną opiekę, 

pomogą stworzyć produkty finansowe przystosowane specjalnie do potrzeb Klienta i przynoszące 

wymierne korzyści finansowe. 

Do Państwa dyspozycji w Regionie Centralnym jest m.in.: 

Agnieszka Koncka-Olejnik  

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 

Region Centralny Bank Pekao S.A., 

ul. Dąbrowskiego 234, 93-231 Łódź; 

tel. kom. +48 609 055 800  

e: Agnieszka.Koncka-Olejnik@pekao.com.pl 

 

  

 
 
 
 
 

 

http://www.pekao.com.pl/
mailto:Agnieszka.Koncka-Olejnik@pekao.com.pl

