dr Wiktor Czeszejko-Sochacki
zam.: 01-588 Warszawa, ul. Hanki Czaki 4 m. 6
e-mail: wiktor@czeszejko.pl
tel. kom. +48 601 218 414
Data i miejsce urodzenia: 27 września 1981 r. w Warszawie
Stan cywilny: kawaler

Curriculum vitae
Wykształcenie: wyższe, doktor nauk prawnych
2014 r. – autor książki pt. „La faillite dans le système juridique polonais et français au regard du règlement communautaire”
wydanej przez wydawnictwo Scholar w Warszawie
2013 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas
2006-2010 r. – ukończenie aplikacji radcowskiej w Warszawie (radca prawny)
2007-2008 r. – autor comiesięcznych artykułów do francuskiego miesięcznika „Echos de Pologne”
2007 r. – autor książki pt. „Warranty Subskrypcyjne” wydanej przez wydawnictwo TWIGGER S.A. w Warszawie
2006-2013 r. – studium doktoranckie na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas pod kierunkiem prof. M. Germain
(„upadłość w systemie prawa polskiego i francuskiego na tle regulacji unijnych”)
2006 r – dostanie się na aplikację radcowską w Warszawie
2006 r. – tytuł prawniczy LLM z francuskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie
Paris II Panthéon-Assas
2005 r. - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2003 r. – Certyfikat Centru prawa francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego
2000 r. - absolwent Lycée Francais Rene Goscinny w Warszawie
Doświadczenie zawodowe:
od 2013 r. – Kancelaria Prawnicza dr Wiktor Czeszejko-Sochacki radca prawny
od 2010 r. – Prezes zarządu NETALL sp. z o.o.
od 2007 r. – kancelaria adwokacka adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, zakres: prawo handlowe, cywilne, pracy, rodzinne,
autorskie, administracyjne, karno-skarbowe, ubezpieczeniowe, zarządzanie nieruchomościami.
2007 r. – kancelaria prawnicza Stolarek & Grabalski, zakres: prawo handlowe, cywilne, pracy, ubezpieczenia społeczne,
autorskie, oraz papierów wartościowych
2006-2007 r. – kancelaria Gide Loyrette Nouel w Warszawie, departament bankowoości i finansów oraz corporate,
2006 r. – staż w kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel w Paryżu, departament Fuzji i Przejęć
2005 r. – staż na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Dział Prawny
2004 r. – staż w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, dział
parlamentarno - prawny
2003 r. – staż w kancelarii prawnej Linklaters w Londynie, departament „Capital Markets”
Doświadczenie społeczne
2006-2007 r. – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia studentów LLM na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas
(„Association des étudiants de LLM de Paris II”) w Paryżu
2005-2008 r. – członek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie
2002-2005 r. – członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego
2003-2005 r. – założyciel i prezes Zarządu Fundacji Przeciwko Patologiom w Warszawie
2002-2004 r. – członek Środowiskowej Rady Konsultacyjnej ds. Środowisk Gospodarczych (NRIE UKiE) w Warszawie
2000-2001 r. – członek Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący Komisji Zagranicznej
1999-2005 r. – przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie
Języki obce:
francuski
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angielski – biegle (j.w.)
niemiecki – średnio zaawansowany (niepraktykowany)
hiszpański - początkujący
Umiejętności:
obsługa komputera
dobra organizacja pracy i komunikatywność
Zainteresowania:
prawo, ekonomia, marketing, PR, polityka
Oświadczam, że podając moje dane osobowe w niniejszym cv, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez BCSystems sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-855 Warszawa, ul. Grzybowskka 43A/84, w celu prowadzenia aktualnego procesu
rekrutacyjnego, oraz doradztwa personalnego, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).
Warszawa, lipiec 2020 r.
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