dr Aleksander Marekwia - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, pracownik naukowy i dydaktyczny w katedrze Prawa i Postępowania
Administracyjnego i Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego. Autor
publikacji z dziedziny postępowania administracyjnego. W latach 1999-2003 r. pracownik
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, a także pełnomocnik Wojewody Śląskiego w postępowaniach przed
sądami powszechnymi i administracyjnymi. Od 2005 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego.
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie
korporacyjnym (w szczególności cywilnym i gospodarczym). Posiada wieloletnią praktykę
w zakresie obsługi przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorców z udziałem kapitału
zagranicznego, w tym w szczególności w zakresie negocjowania umów i mediacji. Biegle
posługuje się językiem angielskim.

Joanna Pławny - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W czasie studiów, dzięki osiąganym wynikom, uczestniczyła w programach
międzynarodowych m.in. stypendium w Boston College Law School w Bostonie, USA.
Uprawnienia radcy prawnego uzyskała z wyróżnieniem. W latach 1999-2008 pracownik jednej
z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizuje się
w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa dotyczącego
nieruchomości. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi przedsiębiorców polskich
i zagranicznych, w tym również instytucji finansowych (spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe). Zajmuje się transakcjami nabycia i przejęcia, negocjowaniem kontraktów
handlowych, a także reprezentowaniem w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Biegle
posługuje się językiem angielskim.

Sobiesław Suślik - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2005 r. Od 2006 r. prowadzi
Kancelarię Radcy Prawnego. W latach 1998 - 2006 pracownik jednej z renomowanych
kancelarii prawnych w Polsce. Zajmuje się świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorców
polskich i zagranicznych, w tym w zakresie prawa podatkowego oraz prawa zamówień
publicznych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz procedurze cywilnej.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
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