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+20 lat doświadczenia
+200 transakcji na rynku nieruchomości
+100 postępowań sądowych

Kancelaria prawna 
założona przez Jolantę Kalecińską – Rossi, 
uznanego eksperta z zakresu prawa nieruchomości. 



Nieruchomości 
Kancelaria doradza w sprawach nieruchomości takich jak: nieruchomości gruntowe, 

przemysłowe, mieszkaniowe, rolne, biurowe, hotele, centra handlowe i hipermarkety,  

budynki użyteczności publicznej, centra logistyczne.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 Ÿ doradztwo transakcyjne,

 Ÿ umowy najmu i dzierżawy,

 Ÿ proces inwestycyjny,

 Ÿ due diligence spółek i nieruchomości,

 Ÿ finansowanie nieruchomości,

 Ÿ projekty infrastrukturalne,

 Ÿ obniżanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości.

Spory sądowe 
Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, sądami 

arbitrażowymi oraz organami administracji i SKO, w szczególności w sprawach z zakresu:

 Ÿ ochrony praw autorskich, znaków towarowych i patentów, 

 Ÿ umów o roboty budowlane, umów najmu, umów deweloperskich, o usunięcie wad, 

zniesienia współwłasności nieruchomości, działów spadku, podziału majątku, ustanawiania 

służebności, w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub do 

których zgłaszane są roszczenia byłych właścicieli, o naruszenie własności nieruchomości, 

o naruszenie posiadania, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 Ÿ spraw o zapłatę lub odszkodowanie.

PPP 
Doradzamy podmiotom prywatnym i państwowym w projektach koncesyjnych, PPP i innych 

realizowanych we współpracy z podmiotami publicznymi, w szczególności w zakresie: 

 Ÿ szkoleń i warsztatów,

 Ÿ przygotowania dokumentacji przetargowej, m.in. w przetargach ograniczonych, 

nieograniczonych lub dialogu konkurencyjnym,

 Ÿ przygotowania i negocjacji umów koncesyjnych oraz o partnerstwo publiczno-prywatne.
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 Ÿ Zamiast teoretycznych analiz proponujemy praktyczne rozwiązania. Najszybciej jak to 

możliwe finalizujemy transakcje, doprowadzamy do zakończenia sporu, udzielamy porad, 

które pomagają naszym Klientom osiągnąć cele biznesowe.

 Ÿ Wiemy, że sprawy się różnią a każdy Klient jest inny. Dzięki doświadczeniu, szerokiej 

wiedzy i specjalizacji oraz ciągłemu doskonaleniu metod pracy skutecznie doradzamy, jak 

podjąć najwłaściwsze decyzje w skomplikowanych sprawach.

 Ÿ Nasze zaangażowanie w sprawy Klientów, nasza dostępność i szybkość działania budują 

zaufanie i sprawią, że utrzymujemy wieloletnie relacje z naszymi Klientami.

 Ÿ Słuchamy ze zrozumieniem, właściwie oceniamy sytuację i proponujemy najbardziej 

optymalne rozwiązania w najtrudniejszych projektach.DL
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Nieruchomości
 Ÿ Polska spółka giełdowa: doradztwo przy sprzedaży pakietu kilkunastu nieruchomości 

w związku z restrukturyzacją zadłużenia.

 Ÿ Francuski fundusz nieruchomościowy: doradztwo przy nabyciu centrum logistycznego 

w województwie mazowieckim.

 Ÿ Amerykański właściciel sieci hoteli: przygotowanie vendors due diligence hoteli w Polsce 

w związku ze sprzedażą sieci hoteli ekonomicznych w Europie. 

 Ÿ Japoński lider produkcji szkła przemysłowego: reprezentowanie w negocjacjach z władzami 

miasta w związku z wywłaszczeniem zakładu produkcyjnego pod budowę drogi. 

 Ÿ Operator telefonii komórkowej: doradztwo w związku z zawarciem długoterminowej umowy 

najmu siedziby o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 27 tys. m2 oraz 950 miejsc 

parkingowych.  

Spory sądowe
 Ÿ Inżynier projektu: reprezentowanie przed sądem w sprawie o wynagrodzenie za nadzór nad 

budową jednego z największych centrów handlowych w Polsce.

 Ÿ Renomowany producent polskiej wódki: reprezentowanie przed sądem arbitrażowym 

w sprawie dotyczącej dystrybucji wódki w USA. 

 Ÿ Francuska firma kosmetyczna: reprezentowanie przed sądami w sprawach o ochronę 

znaków towarowych. 

 Ÿ Międzynarodowa firma budowlana: reprezentowanie przed sądem w sprawie o zapłatę 

wynagrodzenia i usunięcie wad w związku z budową centrum handlowego w Warszawie.

PPP
 Ÿ Firma budowlana: doradztwo w związku z umową na budowę autostrady.

 Ÿ Francuska firma specjalizująca się w usługach komunalnych: doradztwo przy zawieraniu 

długoterminowej umowy PPP na oczyszczanie ścieków komunalnych. 

 Ÿ Gmina na południu Polski: doradztwo przy przygotowaniu procesu wyboru partnera 

prywatnego na budowę szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 Ÿ Firma specjalizująca się w usługach komunalnych: doradztwo w pierwszym w Polsce 

postępowaniu koncesyjnym na budowę i eksploatacje wodociągu.
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Jolanta Kalecińska-Rossi
T: +48 501 249 480
E: jolanta.kalecinska@jkr-legal.pl
JKR Legal – Kancelaria Radcy Prawnego
Jolanta Kalecińska – Rossi
ul. Żaryna 7, lok. 69
02-593 Warszawa   

Zapraszamy na naszą stronę www.jkr-legal.pl

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie. Jako 
partner w międzynarodowych kancelariach 
prawnych (PWC Legal, White & Case, 
Gide) obsługiwała duże międzynarodowe 
firmy głównie z Polski, Francji i krajów 
francuskojęzycznych, a także innych krajów 
europejskich oraz USA. 

Jej dotychczasowe osiągnięcia zostały 
docenione przez autorów prestiżowych 
rankingów – Chambers Europe i Legal 500, 
którzy zarekomendowali Jolantę w kategorii 
nieruchomości i budownictwo. 
Jest członkiem Rady Francusko–Polskiej 
Izby Gospodarczej (CCIFP), członkiem rady 
konsultacyjnej do spraw Infrastruktury 
w Konfederacji Lewiatan oraz fundatorem 
i członkiem rady fundacji Centrum PPP.Jolanta Kalecińska – Rossi

Kontakt 

“She can quickly analyse a situation, 
change strategy on the run and expose 
crucial flaws in an argument.”
Chambers Europe 2009


