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MATEUSZ KACZMAREKi 

1. DANE PERSONALNE 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA   06.07.1982, Łódź 

 

2. WYKSZTAŁCENIE 

2006 – 2010  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi 

   Aplikacja radcowska ukończona tytułem zawodowym radcy prawnego 
   Wpis na listę radców prawnych po numerem ŁD-P-274 

2000 – 2006   Uniwersytet Łódzki 

    Wydział Prawa i Administracji 

    Prawo 

    5-letnie stacjonarne studia wyższe  

ukończone z wynikiem dobrym, z tytułem magistra prawa 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

PRACA: 

 

11.2010 -  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Mateusz Kaczmarek 
 Własna działalność gospodarcza 

 

 stała kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, spółek prawa 
handlowego m.in. w zakresie: 

o obrotu nieruchomościami; 

o obrotu wierzytelnościami,  

o windykacją wierzytelności; 
o reprezentacji w postępowaniach sądowych i 

sądowoadministracyjnych,  

o opracowywania, zawierania i realizacja umów 
cywilnoprawnych, 

o postępowań rejestrowych, 

 
 nadzór nad podmiotami prawa handlowego – Członek Rady 

Nadzorczej Spółek prawa handlowego m.in.: 

 Wrocławskie Centrum SPA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemikolor S.A. z 

siedzibą w Łodzi; 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi; 

 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu; 

 Krajowa Spółka Przemysłu Odzieżowego Polconfex Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi; 
 

07.2007 -   Centrum Windykacji i Egzekucji Kredytowej sp. z o.o. w Łodzi 

 07.2007-10.2010 Umowy zlecenie; od 11.2010 Umowa o pracę: 
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o Windykacja wierzytelności, 

o Reprezentacja w postępowaniach sądowych, 

o Nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi.  
 
04.2007-10.2010 Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Obsługa prawna w zakresie bieżącej działalności Spółki m.in. obrotu 
nieruchomościami, windykacji wierzytelności, reprezentacja w 

postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, opracowywania, 

zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych. 

 

4. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:  Angielski – dobry 

       

PRACA Z KOMPUTEREM:  Windows, MS-Office, Internet, poczta elektroniczna, obsługa 

programów prawniczych 

5. ZAINTERESOWANIA 

 

polityka, nowe technologie, terrarystyka, piłka nożna 

 

 

 

 

 

                                                
i Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). 


