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PROFIL 

 

Jestem ambitnym i skutecznym prawnikiem, z bogatym doświadczeniem w zakresie kompleksowego 
doradztwa prawnego dla spółek prawa handlowego. Posiadam konkretne osiągnięcia w zakresie 
efektywnego reprezentowania firm w sprawach/sporach gospodarczych,  wspierania w wynegocjowaniu 
korzystnych umów oraz prowadzenia postępowań układowych. Priorytetowo traktuję analizę umów oraz 
zmian w prawie, aby zabezpieczyć firmę przed wystąpieniem ewentualnych ryzyk. Ponadto, cechuje mnie 
bardzo dobra organizacja pracy i wysoko rozwinięte cechy społeczne, które wykorzystuję do budowania 
relacji w ramach organizacji oraz z instytucjami, sądami, kancelariami prawnymi i innymi partnerami 
biznesowymi. 

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA 

 Efektywne tj. zakończone ugodami, reprezentowanie firmy w sprawach gospodarczych m.in. 
spór pomiędzy bankiem a firmą państwową o zapłatę z tytułu gwarancji, spory gospodarcze 
i windykacyjne o zapłatę z podwykonawcami na budowach realizowanych przez klienta 

 Skuteczna pomoc prawna przy zawieraniu umów najmu powierzchni biurowych klienta 
 Wsparcie zespołu restrukturyzacyjnego w postępowaniu układowym zakończonym zawarciem 

układu 
 Zawarcie wielu korzystnych umów m.in. na zakup maszyn w celu realizacji polityki automatyzacji 

produkcji; umów z czołowymi podmiotami na sprzedaż produktów klienta 
 Pomoc w efektywnym procesie prowadzenia obsługi prawnej kontraktów z branży  w obszarze 

budownictwa infrastruktury energetycznej. Mediacyjne pozasądowe zakończenie sporu z 
Inwestorem skutkujące uznaniem roszczenia klienta. Mediacyjne zakończenia sporów z 
podwykonawcami Klienta. Poprowadzenie obsługi prawnej kontraktu w branży infrastruktury 
energetycznej do zakończenia bezusterkowym protokołem odbioru końcowego Inwestycji, bez 
roszczeń ze strony Inwestora.  

 

DOŚWIADCZENIE   

 
 
 
 
 
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOMASZ NELKE 

02.2018 – obecnie / Poznań  Najważniejsze podmioty 

RADCA PRAWNY (IN-HOUSE LAWYER) 05.2021– aktualnie / NDI Energy sp. z o.o., Dąbrowa     k/Poznania 
(obszar budownictwa infrastruktury energetycznej) 

 Doradztwo prawne, także w zakresie tworzenia i weryfikacji prawnej wszelkich kontraktów 
 Kompleksowa pomoc prawna w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (odwołania do KIO, 

zobowiązania itd.) 
 Obsługa prawna kontraktów w zakresie roszczeń Inwestora oraz Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców 
 Obsługa prawna w zakresie ustalenia umów wzorcowych na kontraktach, współpraca z WNI i 

Zamawiajacym, negocjowanie i ustalanie prawidłowych zapisów w umowach z 
Podwykonawcami 

 Doradztwo prawne w zakresie prawidłowych rozwiązań w strategii postępowania przy 
rozstrzyganiu sporów przy ścisłej współpracy z top managementem klienta, ścisła współpraca z 
kierownikami projektów   

 Reprezentowanie spółki w postępowaniach sądowych  
 Konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów cywilnoprawnych przez 

poszczególne komórki spółki, przygotowywanie odpowiednich rozwiązań prawnych 
 Uzgadnianie umów zawieranych przez spółki z osobami trzecimi 

 

 
 

 + 48 691 470 068 

 tnelke@poczta.onet.pl  

 
Poznań (gotowy do 
relokacji) 

 
www.linkedin.com/in/tomasz
-nelke 

 

 

KOMPETENCJE 

MERYTORYCZNE: 

Praktyczne stosowanie prawa: 
pracy, cywilnego, gospodarczego, 
budowlanego oraz ochrony danych 
osobowych 

Znajomość Prawa Zamówień 
Publicznych 

Reprezentowanie Spółki                           
w postępowaniach sądowych oraz 
przed organami administracji 

Ocena ryzyk prawnych 

Prowadzenie obsługi prawnej 
kontraktów PZP ze strony 
Wykonawcy 

Negocjacje kontraktów 

Porady i konsultacje prawne 

 

INTERPERSONALNE: 

Przejmowanie pełnej 
odpowiedzialności za powierzony 
obszar  

Bardzo dobra organizacja pracy 

Efektywna współpraca w zespole 

Umiejętność osiągania celów, dzięki 
osobistemu zaangażowaniu  

Praca pod presją czasu i wyników 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY (IN-HOUSE LAWYER)  
02.2018– 04.2020 / DECORA S.A., Środa Wielkopolska (branża produkcyjna) 

 Doradztwo prawne/korporacyjne, także w zakresie tworzenia i weryfikacji prawnej wszelkich 
kontraktów 

 Kompleksowa pomoc prawna w obsłudze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
 Reprezentowanie spółki w postępowaniach sądowych  
 Konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów cywilnoprawnych przez 

poszczególne komórki spółki (w tym IT), przygotowywanie odpowiednich rozwiązań prawnych 
 Udział w sporządzaniu instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń w zakresie działalności spółki 

(kształtowanie ładu korporacyjnego)  
 Wypełnianie obowiązków spółki w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych 

 Uzgadnianie umów zawieranych przez spółki z osobami trzecimi 
 Obsługa walnych zgromadzeń, Rad Nadzorczych, komitetu audytu oraz uchwał zarządu 
 Wdrażanie zasad RODO w spółce 

 
Zakres działalności kancelarii w zakresie obsługi pozostałych klientów: 
 Obsługa prawna bieżącej działalności spółki, kompleksowa pomoc prawna w zakresie 

działania spółki 
 opracowywanie oraz konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów 

cywilnoprawnych przez poszczególne komórki spółki 
 opracowywanie, uzgadnianie oraz opiniowanie pod względem prawnym, umów zawieranych przez 

spółkę z kontrahentami oraz dostawcami materiałów i usług 

 

RADCA PRAWNY  
04.2011 – 02.2018 / PBG S.A., Wysogotowo, wielkopolskie (branża budowlana) 

Zakres odpowiedzialności 
 Doradztwo prawne w zakresie tworzenia i weryfikacji prawnej kontraktów 
 Kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności i projektów spółki i spółek zależnych 
 Obsługa prawna dochodzenia należności i windykacji 
 Reprezentowanie spółki w postępowaniach cywilnych i administracyjnych  
 Udział w negocjacjach oraz wsparcie kierowników projektów 
 Konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów cywilnoprawnych przez 

poszczególne komórki spółki 
 Ścisła współpraca z zarządem spółki 
 Przygotowywanie odpowiednich rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy 
 Udział w sporządzaniu instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń w zakresie ładu korporacyjnego 
 Obsługa prawna w zakresie działalności deweloperskiej spółki 
 Wydawanie opinii prawnych 
 Sporządzanie oraz weryfikacja pism prawnych 
 Czynny udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki 

SPECJALISTA DZIAŁU UMÓW  
10.2010 – 03.2011 / PBG S.A., Wysogotowo, wielkopolskie 

 

APLIKANT RADCOWSKI  
10.2006 – 10.2010 / Kancelaria Radcy Prawnego dr Jerzy R. Strugała, Poznań  

 

PRAWNIK  
01.2006 – 10.2006 / Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy Sp.k., Poznań 

  

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

Aplikacja radcowska i tytuł radcy 
prawnego Organizator: OIRP 
Poznań. Czteroletnia aplikacja 
radcowska. 03/2011 - data wpisu na 
listę radców prawnych 

 

Studia magisterskie - Prawo. 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu, 10.1996 – 03.2002 

 

JĘZYKI OBCE 

                 Angielski – B2    

ZAINTERESOWANIA 

Historia powszechna XIX i XX wieku 

Geografia gospodarcza oraz jej 
dynamika w ujęciu historycznym, 
w tym biografie oraz kroniki 

Narciarstwo, tenis, kolarstwo górskie 
i szosowe, biegi, triathlon 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 


