Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich
przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych technologii, inwestorów instytucjonalnych,
indywidualnych, uczestników rynków finansowych oraz podmioty doradcze uczestniczące
w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu.

Zouner Legal to network doświadczonych prawników – adwokatów, radców prawnych
i aplikantów, ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, w tym prawa, podatków, wycen,
dotacji. Założycielem kancelarii jest adwokat Paweł Zouner, ekspert prawa procesowego
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących prawa własności
przemysłowej, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę
danych osobowych, a także reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących
nadużyć i przestępstw gospodarczych. Eksperci Zouner Legal biorą aktywny udział w tworzeniu
strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki, będąc m.in. partnerem
e-Commerce Izby Gospodarki Elektronicznej. Ponadto, dzielą się wiedzą oraz doświadczeniami
podczas wydarzeń dedykowanych innowacyjnemu biznesowi, organizując szkolenia i warsztaty dla
przedstawicieli sektora MŚP, czy wypowiadając się w publikacjach własnych i w opiniotwórczych
mediach w istotnych dla polskich przedsiębiorców kwestiach prawo-gospodarczych.
Łączy nas pasja do prawa i nowych technologii. Jesteśmy nastawieni na budowanie biznesowej
przyszłości naszych klientów. Działamy w oparciu o zasadę, że prawo nie jest przeszkodą
i ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz środkiem do jej skutecznego rozwoju.
Zespół Zouner Legal codziennie dostarcza specjalistyczne usługi prawne w dziedzinach prawa
związanych ze sporami dotacyjnymi, ochroną prawną własności intelektualnej oraz komercjalizacją
innowacji. Nasze usługi obejmują prowadzenie spraw spornych jak również prawo korporacyjne,
podatkowe, antymonopolowe, cywilne, karne-gospodarcze, czy prawo pracy.
Wieloletnie doświadczenie w postępowaniach i projektach angażujących fundusze europejskie,
nowoczesne technologie oraz własność intelektualną zdobywaliśmy, prowadząc liczne spory sądowe
oraz angażując się w procesy przekształceń i restrukturyzację przedsiębiorstw z wykorzystaniem praw
własności intelektualnej. Reprezentowaliśmy Klientów w kilkudziesięciu postępowaniach spornych
angażujących finansowanie ze środków UE, sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
ochrony dóbr osobistych, jak również postępowania podatkowych i karnoskarbowych. Wspieraliśmy
przedsiębiorców w procesach finansowania projektów innowacyjnych, w tym na etapie pozyskania
i rozliczenia środków przyznanych z funduszy UE, jak również na etapie ich obrony.

„Większości sytuacji kryzysowych w polskich
firmach, powstałych w procesie wdrażania
innowacji, można było uniknąć poprzez
wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami
rynku
oraz
odpowiednio
wczesną
implementację skutecznych rozwiązań. Koszt
prowadzenia sporu przed polskimi sądami oraz
czas ich trwania, obliguje do świadomego
zarządzania ryzykiem w firmie, poszukiwania
skutecznych instrumentów compliance oraz
alternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów (mediacje, arbitraż). Wspieramy
Klientów w procesie zarządzania sprawami
spornymi, w tym reprezentujemy ich
w postępowaniach na każdym etapie sporu.
Naszą wiodącą specjalizacją jest ochrona praw
klientów w sporach dotacyjnych w ramach
postępowań cywilnych, administracyjnych,
karnych i podatkowych.” - Paweł Zouner,
adwokat, założyciel Zouner Legal.
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Dzięki naszemu wsparciu Klienci bezpiecznie i konsekwentnie budują i wzmacniają swoją pozycję
rynkową.
W Zouner Legal zabezpieczamy procesy innowacyjnego biznesu. Definiujemy zagrożenia,
tworzymy bezpieczne i przyjazne ramy prawne dla prowadzenia biznesu, wdrażamy zabezpieczenia.
Wierzymy, że odpowiednio zabezpieczona i skomercjalizowana innowacja może przyczyniać się do
wzrostu przewagi konkurencyjnej skutecznej i bezpiecznej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych.
Wierzymy, że ludzie kreatywni i przedsiębiorczy są motorem rozwoju gospodarki. Jesteśmy z naszymi
Klientami zawsze gdy tego potrzebują dostarczając im zintegrowany pakiet usług doradczych
niezbędnych do prowadzenia innowacyjnego biznesu.
Razem z naszymi Klientami jesteśmy w centrum innowacyjnej przedsiębiorczości.
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