Adw. Przemysław Wierzbicki,
Wspólnik Zarządzający
p.wierzbicki@warp.com.pl
Ma ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim spory
cywilne, administracyjne oraz karne. Doradza w zakresie zamówień publicznych,
upadłości i restrukturyzacji oraz prawa konkurencji. Licencjonowany doradca
restrukturyzacyjny oraz syndyk.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, sporach sądowych oraz
prawie nieruchomości. Jest uznanym ekspertem w zakresie doradztwa związanego z
zagadnieniami obrotu prawnego nieruchomościami.
Uczestniczył w precedensowych postępowaniach sądowych, m.in. przed Trybunałem
Konstytucyjnym i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed URE, UKE, UOKiK oraz Sądem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesem prowadzi spory gospodarcze oraz
cywilne. Doradza w sprawach z zakresu realizacji zamówień infrastrukturalnych.
Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków
Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association.
Przewodniczący
Sekcji
Prawa
Upadłościowego
i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Jest autorem licznych artykułów prasowych. Biegle włada językiem angielskim.
DOŚWIADCZENIE

 Doradztwo dla PGE S.A. w zakresie audytu działalności PGE GiEK S.A.
 Doradztwo i reprezentacja PKP PLK S.A. w sporach związanych z budową
infrastruktury kolejowej o wartości ponad miliarda PLN.
 Reprezentacja PKP PLK S.A. przed Sądem Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w sprawach regulacyjnych, a także doradztwo oraz
reprezentacja w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Napraw
Infrastruktury Sp. z o.o.
 Reprezentacja InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group w licznych
sprawach o zapłatę z gwarancji ubezpieczeniowych na kwotę ponad 100 mln
PLN (w tym reprezentacja w siedmiu precedensowych sprawach przed Sądem
Najwyższym, wygranych przez InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group).
 Doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej dla
Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z analizą modelu zarządzania
Stadionem Narodowym w Warszawie.
 Doradztwo oraz reprezentacja TP SA (obecnie Orange S.A.) w licznych
sporach regulacyjnych z UKE oraz w postępowaniach o czyny nieuczciwej
konkurencji na kwoty ponad 500 mln PLN.
 Doradztwo i reprezentacja w licznych postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w precedensowych postępowaniach na
dostawę leków biopodobnych.
PRAKTYKA ZAWODOWA
 Od 2007 Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni
 2003–2007 Wierzbowski Eversheds
 2002–2003 Rotthege Wassermann & Partner
WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

