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POLSKI FRANÇAIS  

 

 

 Foulques de Rostolan 

Adwokat - Partner - Paryskie biuro Gide 

 

Foulques de Rostolan, partner w paryskim biurze kancelarii prawnej Gide.  

W swojej praktyce koncentruje się głównie na sprawach dotyczących 
restrukturyzacji i transferu przedsiębiorstw (zwolnienia grupowe, plany zwolnień 
dobrowolnych, outsourcing), a także zarządzania zbiorowymi stosunkami pracy, 
programów zmiennych składników wynagrodzeń (plany premii, porozumienia 
dotyczące podziału zysków i udziału pracowników w zyskach, plany opcji 
pracowniczych oraz akcji premiowych) oraz w kwestiach związanych z 
zatrudnieniem kadry zarządzającej. Ponadto regularnie doradza w zagadnieniach 
prawa pracy związanych z przeprowadzanymi przez spółki transakcjami (fuzje, 
przejęcia, oferty publiczne, prywatyzacje) oraz w postępowaniach zbiorowych 
(procedura ochronna, postępowanie naprawcze, upadłość likwidacyjna). 
Reprezentuje także swoich klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich 
instancji.  

W ostatnim czasie Foulques de Rostolan pracował między innymi na rzecz 
zagranicznych grup (reprezentujących tak zróżnicowane sektory gospodarki jak 
przemysł metalurgiczny, transport czy energetyka) w zakresie zakończenia lub 
ograniczenia działalności we Francji. Doradzał także w kwestiach prawnych 
procedur przeniesienia pracowników związanych z wznowieniem działalności, 
internacjonalizacją dostawców, przejściem zakładu na innego pracodawcę lub 
reorganizacją grupy. Od kilku lat reprezentuje spółki przemysłowe w sporach 
przeciwko grupie 800 dawnych pracowników zlikwidowanych spółek zależnych i 
reprezentuje swoich klientów w sporach dotyczących informowania organów 
przedstawicielskich pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.  

 

 

 Foulques de Rostolan 

Avocat associé - Gide Paris 

 

Foulques de Rostolan est associé au sein du bureau de Paris du cabinet d’avocats 
Gide.  

Il concentre sa pratique notamment sur des dossiers de restructurations et de 
transferts d'entreprise (licenciements collectifs, plans de départs volontaires, 
externalisations), de gestion des relations collectives de travail, de plans de 
rémunération variable (plans de bonus, accords de participation et 
d’intéressement, plans de stock-options et actions gratuites) et d'executive 
management. Il intervient en outre très régulièrement sur les problématiques 
sociales des opérations corporate (fusions, acquisitions, offres publiques, 
privatisations) et des procédures collectives (sauvegarde, redressement, 
liquidation). Enfin, il représente ses clients en matière contentieuse devant 
l'ensemble des juridictions. 

Récemment, Foulques de Rostolan a assisté plusieurs groupes étrangers (dans des 
secteurs aussi divers que l’industrie métallurgique, les transports ou l’énergie) dans 
le cadre de la cessation ou de la réduction de leurs activités en France. Il est 
également intervenu sur les aspects juridiques de transferts de salariés, dans le 
cadre de reprises d'activité, d'internalisation de prestataires, de succession 
d'exploitants ou de réorganisation de groupes de sociétés. Il assiste depuis 
plusieurs années des sociétés industrielles dans les contentieux qui les opposent à 
800 anciens salariés de filiales liquidées, et représente des clients dans le cadre de 
contentieux relatifs à l’information et à la consultation de leurs instances 
représentatives du personnel.  

Il est diplômé d’HEC et titulaire d’un DESS en Fiscalité internationale (Paris II). 



 

WS1401.2492924.1 

Jest absolwentem szkoły biznesowej HEC Paris (École des hautes études 
commerciales de Paris). Ukończył także studia z zakresu podatków 
międzynarodowych (DESS) na Uniwersytecie Paris II.  

 

 

 Lisa Chézé-Dartencet 

Prawnik - Gide Paris 

 

Lisa Chézé-Dartencet jest prawnikiem w Departamencie Prawa Pracy paryskiego 
biura Gide.  

Doradza głównie spółkom francuskim oraz spółkom zagranicznym działającym we 
Francji w zakresie prawa pracy oraz w zagadnieniach dotyczących dodatkowej 
ochrony socjalnej pracowników (doradztwo prawne i postępowania sporne).  

W ostatnim czasie Lisa Chézé-Dartencet doradzała zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących informowania organów przedstawicielskich pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji, jak również w prawnopracowych aspektach 
pozwów zbiorowych albo zwolnień przedstawicieli pracowników.   

Chézé-Dartencet regularnie doradza w kwestiach dotyczących dodatkowych 
ubezpieczeń grupowych dla pracowników (ubezpieczenia na pokrycie kosztów 
opieki medycznej, zabezpieczenia społeczne, dodatkowe świadczenia emerytalne) 
oraz oszczędności płacowych (podział zysku, udział w zyskach, programy 
grupowych ubezpieczeń emerytalnych itp.). Doradza także w zakresie kontroli, 
postępowań naprawczych oraz sporów sądowych dotyczących składek i opłat na 
zabezpieczenia społeczne.  

Jej ostatnie doświadczenia zawodowe obejmują m.in. doradztwo na rzecz spółek 
zagranicznych w zakresie delegowania pracowników do pracy za granicę, zarówno 

 

 

 

 

 Lisa Chézé-Dartencet 

Collaboratrice - Gide Paris 

 

Lisa Chézé-Dartencet est collaboratrice au sein du département Droit Social de 
Gide Paris.  

Elle intervient auprès des entreprises françaises et étrangères en droit du travail et 
de la protection sociale complémentaire (conseil et contentieux). 

Lisa Chézé-Dartencet est récemment intervenue auprès d’entreprises sur des 
problématiques afférentes aux procédures d’information-consultation des 
institutions représentatives du personnel ainsi que sur les problématiques sociales 
liées aux conflits collectifs et au licenciement des représentants du personnel. 

Elle conseille régulièrement des entreprises en matière de couvertures collectives 
de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite 
supplémentaire) et d’épargne salariale (participation, intéressement, PERCO, …). 
Elle les assiste également à l’occasion de contrôles, redressements et contentieux 
afférents aux cotisations et contributions sociales.  

Dernièrement, elle a conseillé des entreprises étrangères dans leur opérations de 
détachement international de salariés, tant en matière de droit du travail et de la 
sécurité sociale que de droit des étrangers (autorisation de travail et titre de 
séjour). 
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w kontekście prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak i przepisów prawa 
dotyczących cudzoziemców (uzyskanie zezwoleń na pobyt i pracę).  
 
Jest absolwentką Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Ukończyła także studia z 
zakresu prawnych aspektów ochrony socjalnej w spółkach (Master II) oraz z 
zakresu prawa socjalnego (Master II).   

 
 

 

 Paweł Grześkowiak 

Adwokat - Partner – Warszawskie biuro Gide  

 

Paweł Grześkowiak, adwokat i partner w warszawskim biurze kancelarii prawnej 
Gide odpowiedzialny za Departament Prawa Pracy. 
 
Paweł Grześkowiak aktywnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów 
Kapitałowych (PSIK). Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 
dziedzinie bankowości i finansów, a także przez Chambers Europe w dziedzinie 
bankowości i finansów oraz w dziedzinie private equity. Jest laureatem konkursu 
"Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego" w kategorii 
"adwokaci" organizowanego przez miesięcznik Forbes. 
 
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasburgu. Posiada również dyplom 
Business Management Course Francuskiego Ośrodka Kształcenia i Informacji Kadr 
(CEFFIC) w Warszawie, licencję maklera papierów wartościowych Warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, ukończył także studia podyplomowe (DESS) w 
zakresie prawa gospodarczego francuskiego i europejskiego w Kolegium Prawa 
Francuskiego przy Uniwersytecie Warszawskim działającym pod egidą 
Uniwersytetu w Poitiers.  
 
 
 

Elle est diplômée de l’Université Panthéon-Sorbonne et titulaire d’un Master II 
professionnel de droit de la protection sociale d’entreprise et d’un Master II en 
recherche de droit social. 

 
 
 

 

 Paweł Grześkowiak 

Avocat associé - Gide Varsovie 

 

Paweł Grześkowiak est avocat et associé au sein du cabinet d’avocats Gide à 
Varsovie. Il est responsable des activités du Département Droit du Travail. 
 
Paweł Grześkowiak est membre actif de l'Association Polonaise des Investisseurs 
de Capitaux (PSIK). C’est un juriste recommandé par EMEA Legal 500 dans le 
domaine du Banque-Finance et par Chambers Europe dans le domaine du Banque-
Finance et du Private Equity. Un des gagnants du prix « Les Professionnels de 
Forbes 2012 – Profession de confiance publique » dans la catégorie « avocats » 
organisé par le magazine Forbes. 
 
Il est diplômé en droit et administration à l’Université de Varsovie, ainsi qu’en droit 
comparé à l’Université de Strasbourg. Il possède également un diplôme de 
Business Management Course du Centre Français d'Information et de Formation 
des Cadres (CEFFIC) de Varsovie, ainsi qu’une licence de courtier des valeurs 
mobilières de la Bourse de Varsovie. Il est titulaire d’un DESS dans le domaine du 
droit économique français et européen du Collège Français de Droit au sein de 
l’Université de Varsovie en coopération avec l’Université de Poitiers.  
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 Joanna Jasiewicz  

Adwokat – Warszawskie biuro Gide  

 

Joanna Jasiewicz, adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide.  

Specjalizuje się prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się m.in. 
opiniowaniem zasad zatrudniania pracowników w przypadku restrukturyzacji 
spółek, przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów menedżerskich, 
doradztwem w kwestii grupowych zwolnień związanych z redukcją zatrudnienia lub 
zakończeniem działalności w spółkach. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego, zorganizowanego 
na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Floryda, i 
Centrum Prawa Francuskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim 
we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także studia podyplomowe DESS de 
Droit des Affaires (dyplom Master II z prawa handlowego) zorganizowane na 
Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Obecnie 
przygotowuje doktorat z zakresu europejskiego prawa pracy pod kierunkiem prof. 
Jana Barcza w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Joanna Jasiewicz została wyróżniona w organizowanym przez Dziennik Gazeta 
Prawna i wydawnictwo LexisNexis rankingu „Rising Stars - liderzy jutra 2014”. 

Jest autorką licznych publikacji prasowych. Ostatnio jej artykuły ukazują się m.in. w 
cyklu „Związki zawodowe w firmie” ukazującym się co tydzień w Gazecie Prawnej 
(w dziale „Kadry i płace”).  

Jest członkiem European Employment Lawyers Association (EELA). 
 

 
 

 

 Joanna Jasiewicz  

Avocat - Gide Varsovie 

 

Joanna Jasiewicz est avocat au sein du bureau de Varsovie du cabinet d’avocats 
Gide.  

Elle est spécialisée en droit du travail et des assurances sociales. Ses fonctions 
couvrent notamment l’élaboration d’opinions juridiques sur les conséquences des 
restructurations de sociétés pour les salariés, la préparation et la négociation de 
contrats de management, la négociation de conventions collectives de travail et 
l’assistance d’entreprises relativement à des actions syndicales ainsi qu’à l’occasion 
de licenciements collectifs suite à des réductions d’effectifs ou à une cessation de 
l’activité. 

Elle est diplômée de la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université Cardinal 
Stefan Wyszyński de Varsovie, ainsi que du Centre du Droit Américain crée par 
l’Université de Varsovie en partenariat avec l’Université de Florida, et du Centre du 
Droit Français crée par l’Université de Varsovie en partenariat avec l’Université de 
Poitiers. Joanna est également titulaire du diplôme Master 2 DESS de Droit des 
Affaires organisé à l’Université de Varsovie en coopération avec l’Université de 
Poitiers. Elle prépare son doctorat en droit européen du travail sous la direction du 
professeur Jan Barcz à l’Institut des Sciences Légales de l’Académie Polonaise des 
Sciences.  

Elle a été désignée comme l’une des lauréats de la dernière édition du classement 
annuel « Rising Stars. Prawnicy - Liderzy jutra 2014 » [Juristes - leaders de demain 
2014], organisé par un quotidien polonais très reconnu Dziennik Gazeta Prawna et 
par la maison d’édition LexisNexis. 
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 Magdalena Kalinowska 

Adwokat – Warszawskie biuro Gide 

Magdalena Kalinowska, adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide. 

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie 
imigracyjnym. Na co dzień doradza klientom w kwestiach związanych z 
zatrudnianiem i zwalnianiem kluczowego personelu, a także w zagadnieniach 
dotyczących programów motywacyjnych, świadczeń pracowniczych oraz 
restrukturyzacji zatrudnienia. Zajmuje się także sporządzaniem dokumentacji 
pracowniczej i weryfikacją jej zgodności z przepisami prawa pracy. Wspiera 
klientów w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowych funduszy 
świadczeń socjalnych oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada także rozległe 
doświadczenie w doradztwie w kwestiach związanych z zatrudnieniem 
cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich za granicą. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
 
 

  

Elle est auteur de nombreux articles de presse, publiés notamment dans le 
quotidien Gazeta Prawna.  

Elle est membre de l’European Employment Lawyers Association (EELA).  

 
 

 

 Magdalena Kalinowska 

Avocat - Gide Varsovie  

 

Magdalena Kalinowska est avocat au sein du bureau de Varsovie du cabinet 
d’avocats Gide.  

Elle est spécialisée de droit de travail, sécurité sociale et droit d’immigration. Au 
cours de sa pratique quotidienne, elle conseille les clients sur le recrutement 
exécutif et la terminaison, les primes incitatives et les plans de compensation, ainsi 
que la restructuration de l’emploi dans les sociétés. Par ailleurs, elle assiste les 
clients en l’introduction concernant la documentation de l’emploi et l’assurance de 
sa conformité aux droits locaux. Elle soutient les clients dans les régulations sur 
l’hygiène et santé au travail, les fonds sociaux et les questions de sécurité sociale 
de l’emploi. Elle a une vaste expérience en les matières relatives à l’emploi des 
étrangers en Pologne, ainsi qu’à l’emploi des citoyens polonais à l’étranger. 

Elle est diplômée de la Faculté du droit et d’administration de l’Université de 
Varsovie.  
 
 
 
 

 


