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Opinia wtaz z rekomendacją usług prawnych
W imreniu l{ancelarii prawne; I)ałucki'ftusiński ptawo i podatki z siedzibą w \Warszawie
mamy przyjemnośćzarekomendorvać Panią radcę pfawnego _)oannę l)inkowską,' jako sumrennego
i rzetelnego ptawnika śr.viadczącegousługi prawnc o najlwższcj iak<lści.

Podczas kilkuletnicj (od lutcgtl 2009 r. do wrzcśnizr 2()l1 r.) u,sptiłprac1, IiancelarizPanią

tadcą prawnym Joanną l)inkorvską do iei obowiązkórv nalcżała coclzicnna, bieżąca obsługa
plawna bydgoskrch spółek z gftlpy kapitałorvc; Ciech S.i\. rv Warszar,vic. Należałydo nich:
Zakłady Chemrczne 7,achem S,r\. (produkcja chemii organiczncj oraz nrcorganl,cznej), Ciech
Piankr sp. z o.o,(produkc;a pianki), UCl{ sp, z o.o. (usługi uttzymania crągłościruchu), I'ransclean
sp. z o.o. (usługi tlanspoftowc).

trakcic srvo)cj pIacy na rzęcz |iancc}arij I)arri raclcut pt.lrir.n)..lt,lrrrrut l)tnkrlr.vska zawszę
rr,ykazlrvała ogfomnc i auten§,czfic zJ,^ngalorvanic rv prorvadzonc spfaw\,, w tyn.l zlvłaszcza
\}7

w splawy sądorve. Czego cfektcrn była jej 10() o/o skuteczność. Jej podejście do ptacy zawsze
cechowała sumienność, tzetelnośćoraz doskonała organlzacja pracy. Posiadała ugntntov/aną
wiedzę ptawniczą, którą pottalrła wykotzystać w pfezcntowani.u trafnei, przekonuiącej r jasne1
atgumentacji.

SPecjalizorvała się rv szcLokcl pojęwm prawic cvrr,t]i\,l-t-t trlatcl:taitrvm

i

proccsr;r.vym al;tz

Ptawie Pfacy. Świailczyła takżę usługi pfa\Ń-ne z <]ziecJ,ztnv pfawa hancllowego, pf,awa
Podatkowego, czy tez prawa ochrony śtodorviska.Na skutek jej opinii i stanowisk ptarvnych

SPÓłki Podejmowały trafnc i korzvstne decyzje, któryclr prawidłor,vośćnicjcdnokrotnie została
p o twierdzona w trakcie po s tępor.vań sądorvl,clr.

zl c<,l<1,,zictlt,ą, biczącą obsługe plawną
lran<llorvl.clr i inrrl.ch. l)rorvaclziła z uporvażnienia

Ponadto Pani radca pfawn\I bl,ła odp<lrvicdzialna

biur zarz,ądorv spółek, działóiv kadtorvl,ch,
klienta tozmowy z pięcioma zwląz.kaml, zawodorq,,mi, umiejętnte negocjujłc t zna)dując
komPromrsowe rozwi.ązania. Była ptawrue odpowiedzialna za przeprowaclzanie krlku procesów
zwolnień gruPowych w Zakładach ChemrcznychZachem S.A. w l}ydggrr.rr, których końcowym
efektem było zmniejszenie zatrudnienia z 1,200 ptacorvnikórv clo 100, praktr,cznie bcz spotów
sądowych na ą*m t]c.

juz )alro aplikant, z uwagi na
Posiadaną rozLegłąrviedzę pfawnlczą, ptzeprow-adzała szkolenia dla I(ujalvsko - Pomorskrej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy kierowane do małych i śteclnich ptzedsiębiorstw.
BYła autorką Publikowanyclr w intetnetorłych senvisach prarvniczych ciekarłych opracowań
l)odczas naszej u,spółpracl, l)aru _Joanna

l)in]<r>rł,ska

prawnych.
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Pani Mecenas jest osobą o bardzo wysokrej kultutze osobistej. Należy do osób batdzo
koleżeńskich, łatwo nańązujących telacje zawodowe. Cechujc ją empatia i rueptzeciętna zdolność
ugodowego rcz;więywania sporów.
§7obec Powyższego należy v/zoIowo ocenić pfacę żawodową Pani radcy prawnej
Joanny
Pinkowskiej na rzecz I(ancelarii otaz zarekornendować nalwyższe) jakości usługi prawrre ptzez
nią

świadczone.
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