
Kancelaria Prawna THE VIEW doradza największym polskim firmom, korporacjom 
międzynarodowym oraz podmiotom sektora publicznego. W odpowiedzi na ro-
snące potrzeby rynku, dynamiczny rozwój polskich podmiotów gospodarczych w 
Chinach oraz napływ kapitału chińskiego do Polski, wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych klientów tworząc dział prawny zajmujący się kompleksową ob-
sługą prawną chińskich podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić 
działalność gospodarczą w Polsce oraz doradztwem, pomocą prawną i szkolenia-
mi z zakresu biznesu i prawa chińskiego dla polskich podmiotów gospodarczych.

视界 律师事务所为波兰最大的公司，国际跨国公司和公共部门提供咨询服务。 为响
应不断增长的市场需求，波兰在华业务的蓬勃发展以及中国资本向波兰的流入，我们
成立了中国法律事务部门，为在波兰经营或打算在波兰开展业务的中国企业提供全面
的法律服务，并提供咨询，法律援助和服务，从而满足客户的期望。 同时也为波兰企
业提供商业和中国法律讲习。

THE VIEW Kancelaria Prawna
ul. Piłsudskiego 12, lok. 4
50-049 Wrocław, Poland
www.viewlegal.pl

CHINA DESK



Michal Sikora 
迈克尔·西科拉

Michał Sikora jest specjalistą z zakresu prawa kar-
nego materialnego, w tym prawa karnego gospo-
darczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w re-
prezentowaniu klientów przed sądami i organami 
administracji publicznej. Prowadzi stałe doradztwo 
prawne w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej przez Chińczyków w Polsce.

Jest wieloletnim dydaktykiem w Katedrze Prawa Kar-
nego Materialnego na Wydziale, Prawa Administra-
cji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz au-
torem publikacji naukowych z zakresu prawa karne-
go. Członek Pracowni Badań Praw Orientalnych na 
Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Studiował w Chinach. Znajo-
mość języka polskiego, angielskiego i chińskiego. 

迈克尔·西科拉是实体刑法与商业刑法领域的专家。多
年来代表客户出庭并且与政府单位进行协商。他为中
国客户在波兰开展业务提供相关的法律咨询。他是波兰
弗罗茨瓦夫大学法律，行政和经济学院实体刑法系的教
师，并且是刑法领域专业期刊的作者。毕业于弗罗茨瓦
夫大学法律系，同时也是东方法学研究室的成员。曾在
中国学习。精通波兰语、英语、以及汉语。

Michał Sikora
adwokat | partner |  律师
Mobile: + 48 509 105 784
e-mail: michal.sikora@viewlegal.pl

kuang-Yi chao  
趙光翊

After Chao Kuang Yi obtained a degree in manage-
ment economics from Wroclaw University in Po-
land, he worked in a Finnish company, a German-
Swedish joint venture, and a U.S software company 
in Poland. He has a thorough understanding of the 
operation and communication modes of European 
companies. Such experience can provide custom-
ers with effective plans. In negotiating with Polish 
companies, Chao Kuang Yi used a comprehensive 
thinking to identify possible difficulties and made 
risk control for investment plans. 

赵光翊在波兰弗罗茨瓦夫大学取得管理经济学位后，曾
任职过芬兰企业、德国瑞典合资企业、美国的软件公
司。透彻了解欧洲企业的运作以及沟通模式，这样的经
验可以为客户提供有效的时程计划。在与波兰企业商谈
方面，赵光翊以全面式的思考来找出可能的困难，为投
资计划做出风险控管。

kuang-Yi chao
business engagement manager |  专案经理
Mobile: + 48 888 509 351
e-mail: chao.kuangyi@viewlegal.pl



Doświadczenie:
Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze chińskich
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w branży 
finansowej, handlowej, nieruchomości oraz marketingowej. Dzięki szerokiej 
ofercie doradztwa prawnego i profesjonalnemu zespołowi świadczymy 
stałą obsługę prawną dla wielu chińskich przedsiębiorców, także w zakresie 
reprezentacji przed polskimi sądami oraz organami administracji publicznej. 
Zaufali nam również polscy przedsiębiorcy prowadzący transakcje handlowe z 
chińskimi partnerami. Braliśmy udział w negocjacjach umów prawa handlowego, 
świadczyliśmy doradztwo prawne w zakresie chińskiego systemu prawnego 
oraz prowadziliśmy szkolenia z chińskiej etykiety biznesowej dla polskich 
przedsiębiorców planujących prowadzenie biznesu w Państwie Środka. 
Wierzymy, że nasz profesjonalizm, zgromadzona wiedza i indywidualne podejście 
do każdego klienta pozwoli sprostać Państwa oczekiwaniom.

Kancelaria Prawna THE VIEW oferuje kompleksową obsługę prawną na wszystkich 
etapach rozwoju przedsiębiorstw. Doradzamy zarówno małym i średnim 
przedsiębiorcom, jak i wielkim korporacjom i spółkom giełdowym.

经验：
我们的律师为在波兰从事金融，商业，房地产和营销行业业务的中国企业家提供服务
方面具有丰富的经验。凭借深厚的法律经验和专业的团队，我们为许多中国企业家提
供长期的法律服务，包括在波兰法院和公共管理机构中的代理领域。我们也受到与中
国合作伙伴进行商业交易的波兰企业家的信任。 我们参加了商法协议的谈判，就中
国法律制度提供了法律建议，并为计划在该国开展业务的波兰企业家提供了中国商业
礼仪方面的讲习。我们相信，我们秉持的专业精神，积累的知识和对每个客户的个性
化的方案都能满足您的期望。

视界 律师事务所在企业发展的各个阶段提供全面的法律服务。 我们为中小型企业以
及大型公司和上市公司提供咨询服务。



Zakres usług świadczonych przez kancelarię dla polskich podmiotów gospodarczych:
• Doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Chinach
• Pomoc prawna przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów handlowych z chińskimi przedsiębiorcami
• Doradztwo w zakresie polskiego, chińskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej
• Prawna i merytoryczna pomoc w przygotowaniu wyjazdu biznesowego do Chin
• Szkolenie z zakresu chińskiej etykiety biznesowej i kultury prawnej Chin

Zakres usług świadczonych przez kancelarię dla chińskich podmiotów gospodarczych:
• Doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
• Pomoc prawna przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych
• Prowadzenie badań due diligence polskich spółek
• Pomoc prawna przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami
• Wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
• Pomoc prawna w procesie nabycia i uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce
• Doradztwo w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej
• Szkolenia z zakresu polskiego systemu prawno-gospodarczego

律师事务所为波兰企业提供的服务范围：
• 在中国开展业务的建议
• 与中国企业订立和谈判商业合同的法律援助
• 为波兰，中国和国际知识产权法提供咨询
• 为赴中国做商务旅行提供法律和实质性帮助
• 中国商务礼仪和中国法律及文化講習

律师事务所为中国企业提供的服务范围：
• 在波兰创业的建议
• 建立，改造和清算商业公司的法律协助
• 对波兰公司进行尽职调查
• 与波兰企业家签订商业合同并进行谈判的法律援助
• 支持获得欧盟资金
• 在获得和调节波兰房地产法律地位的过程中提供法律援助
• 为波兰和国际知识产权法提供咨询
• 波兰法律和经济体系講習


