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Departament Nieruchomości i Budownictwa CMS zatrudnia blisko 30 prawników i jest 
jedną z największych praktyk nieruchomościowych wśród kancelarii prawnych 
działających w Polsce. 

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie nieruchomości działają na rzecz szerokiego 
grona inwestorów na rynku nieruchomości, takich jak zakłady ubezpieczeń, fundusze 
emerytalne, spółki obrotu nieruchomościami i fundusze majątkowe, a także 
deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, w związku z realizacją szerokiego 
zakresu projektów deweloperskich. Doradzamy detalistom i innym najemcom 
powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych w zakresie zarządzania 
aktywami. 

 

 

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości, 
począwszy od przygotowania inwestycji, poprzez 
realizację projektu, rozwój i zarządzanie, aż po 
sprzedaż. Znamy zagadnienia i problemy, z jakimi 
mogą zetknąć się wykonawcy i inwestorzy w związku 
z inwestycjami budowlanymi. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wykonawców 
od zamawiającego, z uwzględnieniem roszczeń 
konsorcjum oraz relacji generalnego wykonawcy z 
podwykonawcami. 

 

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 
(wersja darmowa) 

 

 

Co nas wyróżnia?? 

Jesteśmy liderem na rynku wśród międzynarodowych 

kancelarii prawnych w odniesieniu do: 

wspomagania funduszy nieruchomościowych 

w nabywaniu i zbywaniu aktywów 

nieruchomościowych najwyższej klasy 

działania na rzecz deweloperów, banków i 

detalistów oraz innych wynajmujących i 

najemców powierzchni komercyjnych, 

biurowych i magazynowych, doradzając na 

każdym etapie procesu inwestycyjnego na 

rynku nieruchomości 

transakcji portfelowych i transakcji 

multijurysdykcyjnych 

Nasz zespół: 

― ma silną pozycję wśród wiodących praktyk w 
zakresie nieruchomości w Europie Środkowo-
Wschodniej, 

― posiada bogate doświadczenie w wielu 
kwestiach związanych z sektorem 
nieruchomości i budownictwa, 

― posiada specjalistów, którzy mogą doradzać 
przy największych transakcjach dotyczących 
nieruchomości, 

― posiada dogłębną wiedzę na temat rynku 
nieruchomości komercyjnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, 

― zatrudnia prawników specjalizujących się w 
doradztwie dla inwestorów zagranicznych, 
potrafiących prowadzić negocjacje i 
sporządzać dokumenty w języku polskim, 
niemieckim i angielskim. 
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Lidia Dziurżyńska-Leipert 
Partner 
T +48 22 520 56 59 
E lidia.dziurzynska-leipert@cms-cmno.com 

Katarzyna Szostak 
Senior Associate 
T +48 22 520 83 78 
E katarzyna.szostak@cms-cmno.com 
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