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Kancelaria prawna SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS w Warszawie, z dniem 15 czerwca 2015 r. dołącza 

do międzynarodowej sieci prawniczej CEE Attorneys, dodając Polskę do mapy współpracujących 

partnerów. 

“Jesteśmy ogromnie zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS i serdecznie 

witamy w CEE Attorneys” mówi Zdenek Tomicek, Partner w Tomicek Legal, kancelarii założycielskiej 

CEE Attorneys. 

Andrzej Szmigiel, partner zarządzający w SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS, podziela tę entuzjastyczną 

ocenę: “Wierzymy, że budujemy wspólnie coś absolutnie wyjątkowego, dołączenie do CEE Attorneys, 

jednej z najszybciej rozwijających się sieci kancelarii prawnych Europy Środkowo-Wschodniej, oznacza 

świt nowej ery dla nas wszystkich w CEE Attorneys. Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie usługi 

prawne na najwyższym poziomie są w stanie sprostać tyleż wysokim co uzasadnionym oczekiwaniom 

naszych Klientów w całym regionie”. 

“Od momentu, w którym zdecydowaliśmy zrealizować ideę stworzenia sieci kancelarii prawnych w 

regionie Europy Centralnej, oczywistym było, że Polska będzie odgrywała znaczącą rolę w tym 

projekcie. Polska nie tylko jest największym i najbardziej zaludnionym krajem w regionie, ale również 

pełni rolę ekonomicznego tygrysa czwórki Wyszehradzkiej. Po długich rozmowach na temat współpracy 

doszliśmy do przekonania, że to właśnie SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS gwarantuje jakość usług 

prawnych, na poziomie jakiego oczekujemy od  członków CEE Attorneys. Istotne jest aby kancelarie 

prawne przystępujące do CEE Attorneys świadczyły usługi prawne na najwyższym poziomie, bo tego 

oczekują nasi Klienci, aktywnie działający w Europie Centralnej. Razem z Fox Martens w Bratysławie 

tworzymy niezwykle silny zespół prawny, doradzając klientom w zakresie wymaganej jurysdykcji” 

dodaje Zdenek Tomicek. 

“Wraz z naszymi partnerami z Czech i Słowacji, tworzącymi sieć CEE Attorneys, staliśmy się znaczącym 

konkurentem, wywierającym istotną presję na już istniejących sieciach prawniczych, działających na 

rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. W naszej ocenie, tym co odróżnia CEE Attorneys od wielu 

innych tzw. „kancelarii sieciowych”, jest przekonanie, że najwyższy standard świadczonych usług 

prawnych nie musi oznaczać wygórowanego poziomu cen z tego tytułu. Naszą wspólną filozofią jest 
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zapewnienie najwyższej jakości usług, opartej na wieloletnim doświadczeniu, w rozsądnej cenie”, 

dodaje Andrzej Szmigiel. 

CEE Attorneys z zespołem 30 prawników obejmuje teraz Czechy, Polskę i Słowację oraz prowadzi 

intensywne negocjacje z kolejnymi państwami. 

 

O Tomíček Legal 

Zespół dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej, składa się z prawników, którzy posiadają 

bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w wiodących kancelariach prawnych i firmach 

consultingowych. Wśród klientów Tomicek Legal znajdują się duże międzynarodowe podmioty, lokalni 

przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni. Usługi prawne są świadczone w języku czeskim, angielskim, 

niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim oraz francuskim.  

O SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS 

Zespół SPP LEGAL składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, którzy mają 

wieloletnie doświadczenie we współpracy z prestiżowymi, międzynarodowymi, korporacjami, 

przedsiębiorstwami i funduszami. Filozofią kancelarii jest wiara w pracę zespołową, ponieważ tylko 

taka pozwala znaleźć najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania problemów prawnych Klientów. Usługi 

prawne świadczone są głównie w języku polskim i angielskim. 

O Fox Martens 

Prawnicy młodej i dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej Fox Martens mają bogate 

doświadczenie w zakresie prawa handlowego oraz doskonale znają specyfikę prawa słowackiego. 

Kancelaria świadczy usługi prawne szerokiej grupie klientów ze Słowacji oraz klientom zagranicznym 

poprzez biura w Bratysławie oraz Bańskiej Bystrzycy. Usługi prawne są świadczone w języku słowackim 

i angielskim. 


