
TRANSPORT & COMPANY LAW

OBSŁUGA PRAWNA W 
NIEMCZECH
dla przedsiębiorstw transportowych 
i spedycyjnych

GRAU RECHTSANWÄLTE PartGmbB



GRAU Rechtsanwälte PartGmbB jest niemiecką kancelarią prawną z główną siedzibą 
w Hamburgu. Do grona naszych klientów należą między innymi międzynarodowe 
przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne. Oferujemy wyspecjalizowane doradztwo 
we wszystkich istotnych kwestiach prawnych związanych z branżą transportową, 
a w szczególności z zakresu transportu drogowego, kar pieniężnych oraz spraw 
pracowniczych. Doradzamy również przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych 
w Niemczech.

Naszym celem jest dbanie o Państwa prawne interesy. Tworzymy i opiniujemy umowy, 
w tym ogólne warunki przewozu, a także wspieramy Państwa w ramach dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi w postępowaniu 
pozasądowym oraz sądowym na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Specjalizacja oraz doświadczenie zawodowe
Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz 
przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. Jesteśmy aktywni w polskich, 
niemieckich oraz międzynarodowych stowarzyszeniach przewoźników drogowych. Nasi 
adwokaci biorą udział jako prelegenci w konferencjach z branży transportowej.    

Atrakcyjne warunki
Dzięki efektywnej organizacji kancelarii możemy zaoferować Państwu nasze usługi na 
korzystnych warunkach. Indywidualne oferty współpracy przedstawiamy Państwu na 
podstawie wstępnego zapoznania się z konkretną sprawą lub w ramach stałych umów o 
doradztwo prawne.

Polskojęzyczna obsługa prawna
Oferujemy nasze usługi w języku niemieckim, angielskim i polskim.

KANCELARIA



Prawo transportowe
 Sądowa i pozasądowa reprezentacja w sporach we wszystkich sprawach z zakresu transportu drogowego towarów zgodnie z 
Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i prawem krajowym 

 Ochrona przed bezprawnymi roszczeniami o odszkodowanie 
 Likwidacja szkód i roszczeń zwrotnych w przypadku opóźnienia, utraty lub uszkodzenia transportowanego towaru 
 Doradztwo w zakresie regulacji dotyczących podwykonawców

Prawo pracy
 Doradztwo w ramach delegowania pracowników do Niemiec 
 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności jako agencja 
pracy tymczasowej i składania wniosków o licencję zgodnie z 
niemiecką ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 Doradztwo w zakresie regulacji dotyczących płacy minimalnej
 Sądowa i pozasądowa reprezentacja w sporach z zakresu 
prawa pracy 

Zakładanie przedsiębiorstwa na terenie Niemiec oraz wnioskowanie o licencje
 Doradztwo w zakresie zakładania spółki w branży transportowej zgodnie z niemieckim prawem 
 Doradztwo przy tworzeniu zagranicznego oddziału przedsiębiorstwa transportowego w Niemczech 
 Wsparcie przy składaniu wniosków o wydanie licencji i zezwoleń, jak na przykład wspólnotowej licencji transportowej na 
wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego 

 Doradztwo i reprezentacja w zakresie najmu lokali użytkowych

Postępowania w sprawie o wykroczenia w transporcie 
 Wstępna konsultacja wraz ze sprawdzeniem zasadności 
orzeczenia grzywny 

 Reprezentacja w postępowaniu dot. grzywny i postępowaniu 
sądowym (w związku z naruszeniem przepisów ruchu 
drogowego, naruszeniem ustawy o transporcie drogowym itp.)

Windykacja należności 
 Skuteczne egzekwowanie prawa do wynagrodzenia za 
transport i usługi spedycyjne

ZAKRES USŁUG
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