Działanie z inicjatywą
na rzecz klientów
to filozofia naszego zespołu

Szanowni Państwo,
Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Joanny Ożarowskiej
to firma posiadająca doświadczenie w działalności na
rynku profesjonalnych usług prawnych od 2003 roku.
Jej podstawową wartością jest wysoki poziom merytoryczny obsługi oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb biznesowych Klientów. Kancelaria świadczy usługi
dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak
również dla Klientów indywidualnych. Kancelaria oferuje
zaangażowanie i odpowiedzialną współpracę w realizacji otrzymanych zadań, kierując się przy tym wymogiem
bezpieczeństwa prawnego Klienta i efektywności proponowanych rozwiązań oraz nadrzędną wartością szacunku do prawa. Kancelaria korzysta z elektronicznych
baz danych oraz posiadanego zbioru fachowej literatury
prawniczej, ale najważniejszy jej potencjał tworzą kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe jej pracowników.
Kancelaria stale kooperuje z notariuszami, doradcami
z zakresu finansów i ekonomii, jak i osób specjalizujących

się w tematyce prawa pracy, prawa podatkowego oraz
rachunkowości. Jednocześnie wychodząc naprzeciw
specyfice działalności klientów kancelarii współpracujemy z wieloma podmiotami, których pomoc wielokrotnie
jest niezbędna dla zapewnienia kompleksowej pomocy
prawnej. Kancelaria ściśle współpracuje z przedsiębiorcami zajmującymi się prawem ochrony środowiska, nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy, psychologami oraz z wieloma specjalistami z zakresu prawa,
zarówno w sferze praktycznej, jak i naukowej.
Zapraszam Państwa do lektury niniejszej broszury stanowiącej przegląd aktualnej informacji o Kancelarii Adwokackiej Adwokat dr Joanny Ożarowskiej.

Właściciel: Dr Joanna Ożarowska
jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora
nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada
wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne
od 2000 roku. Od 17 lat jest czynnie działającym prawnikiem dzięki czemu posiada duże doświadczenie, zarówno
w stałej obsłudze prawnej firm, jak i pomocy jednostkom
indywidualnym. Mediator przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, specjalizujący się w prawie rodzinnym, cywilnym
i gospodarczym. Jest inicjatorem i organizatorem kilku
aukcji charytatywnych z których całkowity dochód został
przekazany na rzecz dzieci z Katowickiego Domu Dziecka Zakątek. Z jej inicjatywy zostały zorganizowane aukcje
charytatywne: „Śląsk i nie tylko”, „Pastelowy Śląsk”, „Fortuna Śląskiem się toczy”, „Z przymrużeniem Śląska”, które
odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej. Od 2019 roku Fundator oraz Prezes „Fundacji diaMEtor” z siedzibą w Katowicach, której celem jest
integracja międzypokoleniowa w innowacyjnym ujęciu poprzez poszukiwanie osób z umiejętnościami branżowymi
wśród seniorów oraz wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia dla aktywizacji dzieci z Domów Dziecka. Twórca
własnej marki modowej dla prawników w postaci poszetek
i apaszek, jest również autorem i twórcą bloga krowkarozwodka.pl. W swojej pracy oraz w zarządzaniu zespołem
kieruje się kulturą empowermentu managera.

Zespół
Wychodząc naprzeciw naszym
Klientom Kancelaria prowadzi
stałą współpracę z adwokatami
i radcami prawnymi:

Adwokat Marta Czekaj
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Adwokat wpisany na listę
Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz prawnik kanonista. W Kancelarii zajmuje się
doradztwem w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej klientów. W szczególności zajmuje się
sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko
rozumianego prawa cywilnego. Biegle włada językiem
angielskim.

Radca prawny
dr Łukasz Szuster
Dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Radca Prawny wpisany na listę Radców
Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Autor kilku publikacji z zakresu prawa upadłościowego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego,
karnego, w tym karnego skarbowego oraz podatkowego.

Adwokat Agnieszka Bujak
Adwokat od 2013 roku. Obecnie praktykuje w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej, oraz jest ekspertem prawnym na rynku ochrony własności intelektualnej oraz inwestycji kapitałowych. Od 2014
roku pozostaje członkiem założycielem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu I Zrównoważonego Rozwoju, stowarzyszenia działającego przy Politechnice Śląskiej, które powstało z inicjatywy pracowników
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
W ramach praktyki zawodowej zasiada w organach nadzorczych spółek kapitałowych jako członek
Rad Nadzorczych oraz prowadzi obsługę podmiotów na rynku early stage w Polsce, współpracując
przy wielu transakcjach realizowanych w ramach obsługiwanych funduszy inwestycyjnych.

Dominika Kochańska
Aplikant adwokacki III roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
W kancelarii adwokackiej prowadzi negocjacje na etapie przedsądowym oraz
uczestniczy w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem cywilnym, rodzinnym
oraz gospodarczym. Doskonale się czuje również w dziedzinach prawa karnego.
Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii, zdobywała doświadczenie w administracji publicznej, tj. Urzędzie Skarbowym oraz Narodowym Funduszu Zdrowia,
a także praktykowała w innych kancelariach prawnych. Posługuje się językiem
angielskim.

Zakres usług
Kancelaria świadczy usługi w sferze
wielu dziedzin prawa polskiego.
W szczególności zakres działań
obejmuje:

1

Prawo cywilne

3

Prawo rodzinne

2 Prawo spółek
4

Prawo umów

5

Umowy w procesie
inwestycyjnym

6

Mediacje i negocjacje
w sporach na etapie
przedsądowym oraz
w postępowaniu sądowym

7 Prawo karne
8

Prawo pracy

9

Windykacja należności

Mediacje
Przy Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej od 2019 roku
funkcjonuje Ośrodek Mediacji diaMEtor, który specjalizuje się w
przeprowadzaniu mediacji na etapie przedsądowym oraz sądowym
w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

1

profesjonalną pomoc doradców prawnych, adwokatów,
radców prawnych z różnych dziedzin prawa;

2

prowadzenie mediacji w systemie tandemowym,
w obecności dwóch niezależnych i bezstronnych
mediatorów;

3

konsultacje z innymi ośrodkami mediacji;

4

neutralne pomieszczenia, służące do przeprowadzenia
mediacji w komfortowych warunkach.

Misją ośrodka mediacji DiaMEtor jest łamanie konfliktów. Wśród wielu ludzkich problemów nie ma idealnych
rozwiązań, ale zawsze warto starać się je odnaleźć.”

Kontakt
Kancelaria Adwokacka dr Joanna Ożarowska
ul. Kłodnicka 48/1
40-702 Katowice
Adwokat dr Joanna Ożarowska:
510 208 998
adwokat@adwokat-ozarowska.pl
Sekretariat kancelarii:
32 411 66 60
504 114 994
sekretariat@adwokat-ozarowska.pl
Strony internetowe:
adwokat-ozarowska.pl
katowicerozwody.pl
krowkarozwodka.pl
diametor.pl
facebook.pl/kancelaria-adwokacka-dr-joanna-ozarowska

