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Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie 

Radców Prawnych w Kielcach, w 2018 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie 

pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Uczestnik licznych szkoleń i seminariów  

z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. Na co dzień prowadzi wewnętrzną obsługę prawną w dużej spółce z branży 

budowlanej. Posiada doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, Państwowej Inspekcji Pracy, państwowym przedsiębiorstwie 

ubezpieczeniowym. Posługuje się językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym (Legal English). 

Obszary wsparcia - specjalizacje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mec. Michał Wieczorek  
- Radca Prawny 

Nieodpłatne porady i konsultacje prawne w ramach Fundacji  

w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15-16  

po uprzedniej rezerwacji terminu: 

e-mail.: pulawy@otwartedrzwi.com 

tel.: 666 359 130 

adres: ul. Mościckiego 1, 24- 100 Puławy 

 

Przy konieczności prowadzenia spraw – wycena indywidualna 

 

Prawo pracy

 

➢ Reprezentacja pracodawców  
i pracowników w sporach przed 
Sądem Pracy  

➢ Odwołania od decyzji ZUS  

➢ Rozwiązanie umowy przez 
pracownika 

➢ Rozwiązanie umowy przez 
pracodawcę 

➢ Urlop, czas pracy, godziny 
nadliczbowe 

➢ Mobbing i nierówne traktowanie  
w zatrudnieniu 

➢ Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe 

➢ Obowiązki i odpowiedzialność 
pracownika i pracodawcy 

➢ BHP 

➢ Zwolnienia grupowe 

 

 

Prawo gospodarcze 

 

➢ Prowadzenie spraw o zapłatę 

➢ Zabezpieczenie roszczeń w oparciu  
o weksle, poręczenia, zastawy, 
przewłaszczenia i hipoteki  

➢ Postępowania reklamacyjne 

➢ Dochodzenie należności z kar 
umownych 

➢ Obrona przed nieuzasadnionymi 
potrąceniami 

➢ Wykonanie zastępcze 

➢ Negocjowanie i redagowanie umów 
gospodarczych 

 

 

 

Prawo budowlane 

 

➢ Obsługa prawna transakcji 
występujących na rynku 
nieruchomości 

➢ Obsługa prawna inwestycji 
budowlanych, opiniowanie umów  
i kontraktów budowlanych ( w tym  
w oparciu o procedury FIDIC),  
w tym umowy z podwykonawcami 

➢ Przygotowanie i opiniowanie umów 
najmu oraz umów dzierżawy 

➢ Wsparcie klientów w negocjowaniu 
umów o roboty budowlane, zarówno 
z pozycji inwestora, wykonawcy,  
jak i podwykonawcy 

 

 

Ochrona danych osobowych 

 

➢ Pełna obsługa prawna przy wdrażaniu 
przepisów RODO  
tj. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 
danych osobowych  

➢ Sporządzenie projektów dokumentów 
związanych z ochroną danych 
osobowych, takich jak polityki 
prywatności, rejestry czynności 
przetwarzania danych, instrukcje 
zarządzania systemem informatycznym, 
polityki bezpieczeństwa, upoważnienia  
do przetwarzania danych osobowych, 
ewidencje osób upoważnionych, analizy  

➢ Usługi związane z przygotowywaniem 
polityk i wewnętrznych regulaminów 
dotyczących ochrony danych osobowych 
i ochrony baz danych 

 

 


