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Radca Prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko  
i Wspólnicy 
 
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

 

Odbyła aplikację sądową w obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie  

i zdała egzamin sędziowski. 

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.  

W okresie studiów ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego 

zorganizowaną w ramach współpracy KUL oraz Chicago-Kent College of 

Law w Stanach Zjednoczonych. 

Ukończyła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II w Lublinie w zakresie nauk prawnych – prawo – prawo 

administracyjne. Jako doktorantka uzyskała stypendium w Instytucie 

Katolickim w Paryżu i uczestniczyła w cyklu wykładów z prawa 

międzynarodowego i ochrony praw człowieka. 

 

Języki 

▪ Angielski 

 

Doświadczenie 
 
Magdalena Piekarczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii 
specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, co 
dotyczy w szczególności kompleksowej obsługi spraw przedsiębiorców. 
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, 
kontraktów, transakcji kredytowych, prawa rzeczowego oraz prawa 
zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede 
wszystkim w ramach kompleksowej obsługi prawnej specjalistycznego 
banku hipotecznego, w którym m.in. przez ponad 5 lat zajmowała 
stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Ma bogate 
doświadczenie w przygotowywaniu umów oraz wewnętrznych procedur. 
Tworzyła oraz opiniowała wzory dokumentów, wydawała liczne analizy  
i rekomendacje. Prowadziła szereg postępowań sądowych i 
egzekucyjnych, w tym reprezentowała swoich Klientów przed sądami 
wszystkich instancji, właściwymi organami i przed Sadem Najwyższym. 
 
Brała udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją tzw. 
pakietu CRD IV. Pozostawała także członkiem grup roboczych Fundacji na 
Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie: Ramy prawne kredytu 
hipotecznego i Nowa ustawa o listach zastawnych. 
 
Magdalena Piekarczyk ma również doświadczenie dydaktyczne, jako 
doktorantka prowadziła ćwiczenia dla studentów studiów dziennych  
w zakresie publicznego prawa gospodarczego, a następnie warsztaty  
i szkolenia dla pracowników banku w obszarze zobowiązań, prawa 
konsumenckiego czy egzekucji / upadłości. 
 
W wolnym czasie czyta powieści obyczajowe i zajmuje się ogrodem oraz 
podróżuje. Jest również fanką tenisa ziemnego. 
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KONTAKT  
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