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radca prawny
język: angielski
ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu
Sądu Okręgowego w Warszawie
członek
Okręgowej
Izby
Radców
Prawnych
w Warszawie
absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz
Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
uczestniczy
w
skorelowanym
seminarium
doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab.
Zygmunta
Niewiadomskiego
(Zakład
Prawa
Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof.
dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza
z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją
nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie
nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała
pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku
kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą
składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na
rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności,
w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych
z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą
prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży
nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym
przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy,
umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku
do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych
z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń
hipotecznych. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot
nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.
Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa
pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała
dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów
menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym
stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa
ubezpieczeń gospodarczych.

