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REFERENCJE KONSULTANTA 

 mgr inż. Andrzej Półkoszek 

Konsultant ekonomiczno-finansowy wykonujący usługi dla businessu od 1992 roku. Od 
1997 roku prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Kwalifikacje:  1997-1999: Szkoła Businessu Politechniki Warszawskiej: 2-letnie studia Executive MBA 

 1992-1993:  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych: studium 
podyplomowe „Pieniądz i Bankowość” 

 1978-1983:  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa [5-
letnie studia stacjonarne] 

Języki obce:  Język angielski 

Doświadczenia zawodowe:  15 lat w bankowości [PEKAO S.A.– Departament Exportu Wewnętrznego [sprzedaż 
dewizowa w kraju]; BRE Bank SA, Departament Kredytów]. 

 2 lata w handlu zagranicznym [Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego VARIMEX]. 

 3 lata w przemyśle [Centrum Elektroniki Profesjonalnej RADWAR]. 

 2 lata w liniach lotniczych [Polskie Linie Lotnicze „LOT”].  

Ważniejsze odbyte szkolenia 
i seminaria: 

 „Zarządzanie, analiza finansowa, marketing-mix oraz ekipa handlowa” – szkolenia 
specjalistyczne we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG w Warszawie [1992 i 1993].  

 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa” – 3-częściowe szkolenie w Szkole 
Bankowej w Katowicach, Oddział w Warszawie [1994]. 

 Wycena nieruchomości” – kurs specjalistyczny w WACETOB Warszawa [1992 i 1993] 
oraz Polski Bank Rozwoju [1994]. 

 „Procedury przetargowe” – seminarium organizowane przez Bank Światowy, Warszawa 
[1992]. 

 Seminarium ‘Intellectual Property Valuation’ w dniach 13-15.11.2013r we Wrocławiu,  
zorganizowane przez World Intellectual Property Organization [WIPO] oraz Urząd 
Patentowy RP – udział w charakterze eksperta polskiego. 

Referencje zawodowe:  Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich [SIMP]; od 
września 1992 roku licencjonowany rzeczoznawca SIMP [specjalność: Ekonomika 
Przedsiębiorstw i Organizacja Zakładów Przemysłowych]. 

 Autor studium informacyjnego „Leasing w Polsce” – opracowania autoryzowanego 
przez SIMP-ZORPOT i wydanego w grudniu 1992 roku. 

 Członek Stowarzyszenia Menedżerów Bankowości, utworzonego przy Katedrze 
Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego [1996]. 

 Wykładowca w  firmach szkoleniowych, od 1999 roku stała współpraca z CENTRUM 
EDUKACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ BOMIS , Poznań]. 

 Autor i właściciel praw autorskich do komputerowego systemu analizy finansowej 
PLAN-MASTER. System służy jako zintegrowane narzędzie do analizy finansowej 
przedsiębiorstwa, planowania finansowego, analizy płynności i opłacalności projektów 
inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. Dystrybuowany jest na podstawie umów 
licencyjnych. 
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Usługi konsultingowe świadczone m.in.dla następujących firm i organizacji: 

POLLENA-LECHIA, Polskie Radio, Związek Rzemiosła Polskiego, LOT Catering, Alpinus, Allione Centra Europe, Energopol-Trade,  

Daewoo-FSO, ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI, Maspex, Instytut Marki Polskiej, Polservice, Naftoport, PKN Orlen, Petrolot, 

Biznespartner.pl, Grupa Energetyczna ENEA, ENERGOMONTAŻ Poznań, STOEN, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, 

APATOR Toruń, BREBank Hipoteczny S.A., Dermika, Pizza Dominium, Sobieski [BEelvedere], Grupa Animex [Morliny], Aluplast, 

Zakłady Chemiczne Police S.A., Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK", Polmos Bielsko-Biała, Polfa Warszawa, Empik, Lucchini Polska, 

Protector S.A., Home.PL, Wirtualna Polska, Polfa Tarchomin, Medicofarma, Klub Sportowy Górnik Polkowice, EPA – Energetyka 

Wiatrowa, Kancelaria Jan Wierzchoń i Partnerzy, Kancelaria Chmura, FSP Galena, Gerlach S.A., CIARKO, K2 INTERNET S.A., Polskie 

Jadło, K2 Internet, Energopol – TP Elbud S.A. … 

Poprzez firmę konsultingową TrioManagement usługi m.in. dla: TVP S.A., Stalexport, Link 4, ITI [Legia Warszawa], Ursus S.A., 

Polfa Kutno, Hoop S.A., ZPO Bytom, Chłodnia Olsztyn, Galeon, Bi-es, Swarzędz, Poldróg, Venezia, Campus, EMPiK. 

W zakresie studiów wykonalności w ramach funduszy strukturalnych UE oraz wycen aktywów niematerialnych w procesach 

komercjalizacji wiedzy:   

 Uniwersytet Warszawski   

 Politechnika Warszawska   

 Politechnika Gdańska   

 Uniwersytet Jagielloński / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie   

 Akademia Rolnicza w Lublinie 

 Politechnika Wrocławska 

 Politechnika Poznańska 

 Politechnika Łódzka 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Gmina Wohyń   

 Gmina Miasta Ozorkowa   

 Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 

 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 

 Instytut Farmakologii w Krakowie 

 Siltec Sp.z o.o., Warszawa 

 PREDOM OBR, Warszawa   

 Zakład Fleksodruku DRUKPOL, Nowy Dwór Mazowiecki   

 SG Spółka z o.o., Warszawa [operator centrów handlowych ETC w Gdańsku i Poznaniu   

 Instytut Biofizyki PAN, Warszawa   

 Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań   

 Miasto st.Warszawa   

 Gmina Hajnówka   

 Urząd Miasta Szczecin            

Wycena składników niematerialnych [szczególnie wybrane znaki towarowe, domeny internetowe]: 

Składnik aktywów niematerialnych Sektor 

Nivea [na rynku polskim dla Pollena Lechia], 
Dermika, AA, Oceanic, Bi-es 

Kosmetyki 

Artic Bolero Lody 

Polskie Radio [logo główne] Publiczna rozgłośnia radiowa 

Alpinus, Campus, Kangoroo Outdoor 

Kościerzyna, Bystry Marki firmowe producentów wyrobów mięsnych 

Piknik Country Mrągowo Festiwal muzyczny 

Tymbark, Kubuś, Caprio, Ekoland, Hoop-Cola Napoje bezalkoholowe 

Liwocz, Gran-Pik, Michałki Słodycze 

Tiger R20, Blow Napój energetyczny 
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Składnik aktywów niematerialnych Sektor 

Paola Syrop 

Decomorreno, La Festa Kakao 

Lubella Makaron 

Mlekołaki, Flips Produkty spożywcze dla dzieci 

Pabia, Reporter, Atlantic Odzież 

Reporter Young, 5-10-15, Mass Odzież dziecieca i młodzieżowa 

Venezia Marka obuwia damskiego 

Maciej Zień moda [opinia o wycenie marki] 

ABEBA, Probos Obuwie specjalne i outdoor, marki zagraniczne przejęte przez polską spółkę 
Protector S.A. 

Damian  Usługi medyczne, marka firmowa [Centrum Medyczne DAMIAN] 

Sieć 34 [Rabat Pomorze], Empik, Smyk Sieć handlowa 

Centrum Handlowe PTAK, PTAK Outlet [Rzgów], 
Alfa Centrum [Sopot], Reduta [Wrocław], 
Supersam [Katowice], Krakus [Kraków] 

Centra handlowe 

Apator Elektronika i przyrządy pomiarowe 

Stella Pack AGD 

Bowim, Stalexport Wyroby stalowe 

Cogito, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Teraz 
Rock 

Tytuły prasowe dla młodzieży 

Baltico, Fregata, DalFish, Gardno Produkty rybne 

Morliny, Berlinki, Morlinki Produkty mięsne 

Jaja z Sokołowa Marka produktowa fermy drobiarskiej 

Sindbad Biuro podrózy [przewozy autokarowe] 

Pizza Dominium Sieć pizzerii 

Sobieski, Krupnik, Ekstra Żytnia, Frostic, Wisent 
Vodka, Polonaise Vodka, Krakowska Vodka, 
Filipetti, Carpathia 

Napoje alkoholowe 

Police Marka firmowa Z-dów Chemicznych Police S.A. 

Centrum Nauki i Biznesu "Żak", Cosinus Prywatna sieć edukacyjna 

Krislex, Galt, KKG Kubas Kos Gaertner Marki firmowe kancelarii prawniczych i konsultingowych 

Accard, Allertec, Proxacin, Gałazolin, Anafranil, 
Ceclor, Naxii, Herbaven, Fexofast, Prenatal, 
Ketrel, Lazivir, Olasyn, Grepid, Candela, 
Grypostop, Encopiryn, Kopiryna, inne… 

Farmaceutyki i suplementy diety 

Polfa Warszawa Marka firmowa producenta farmaceutycznego 

Amotaks, Doxycyclinum, Erytrowet, Mepatar, 
Neotarchocin, Tarchomiocin, Oxyvet, Tarcefal 

Leki weterynaryjne Polfy Tarchomin 

Paramedica Sprzęt medyczny [marka dystrybutora] 

Torfarm, Prosper Hurtownie farmaceutyczne 

Dolina Nidy Marka firmowa producenta gipsowych materiałów budowlanych 

Tan-Viet Produkty żywnościowe 

Polskie Jadło Sieć restauracyjna 

Home.pl Marka firmowa dostawcy usług hostingowych 

neostrada.pl Domena internetowa 

system3.pl Usługi marketingu afiliacyjnego Grupy K2 Internet S.A. 

mail3.pl Usługi marketingu elektronicznego [system mailingu] Grupy K2 Internet S.A. 

easygo.pl Portal turystyczny 

Street restauracja sieciowa w Warszawie 

KS Górnik Polkowice, Legia Warszawa Marki klubów piłkarskich 

Violetta Marka firmowa huty szkła artystycznego i użytkowego 

Focus Media Group Marka firmowa agencji reklamowej 

Hotel Boss Marka firmowa hotelu w Warszawie [specjalizacja: konferencje, szkolenia] 

Rafako Marka firmowa producenta bloków i kotłów energetycznych Rafako S.A. 

Ursus Marka producenta ciągników rolniczych 

Swarzędz Marka producenta mebli 

Poldróg Marka firmy budownictwa drogowego 

Kwarcsystem Obróbka piasków kwarcowych i ich barwienie 
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Składnik aktywów niematerialnych Sektor 

Gerlach 1760 Marka firmowa producenta sztućców i porcelany 

Ciarko Producent okapów kuchennych, sponsor hokejowego klubu sportowego 
'Ciarko' Sanok 

Sandeco Marka używana w sponsoringu sportowym, należąca do Ciarko 

Airon Investment Marka firmowa [zaawansowana technologia obróbki wysokogabarytowych 
elementów stalowych] 

Nitex Produkcja obić meblarskich i tzw. mebli miękkich dla dzieci 

EPA Marka firmowa producenta wyposażenia farm wiatrowych [energetyka 
wiatrowa] 

Lumena Marka firmowa spółki IT, resellera firm Microsoft, HP i innych 

AutoR Marka firmowa spółki IT, resellera f-my Autodesk [USA] 

Geoservex Marka firmowa usługodawcy przemysłowych pomiarów diagnostycznych 

Link 4 Marka firmowa dostawcy ubezpieczeń komunikacyjnych 

Szyk 2, KSAT 2000, eXpedient, System FK, BI–
Dystrybucja, e-Hurtownia, e-Soft, System 
Obsługi Supermarketu MAGNAT, Platforma e-
learningowa EDU2 

Systemy informatyczne, programy komputerowe 

Dormobile Marka firmowa dostawcy specjalistycznych usług transportowych dla 
niepełnosprawnych w Warszawie 

Elmont Marka firmowa dostawcy usług instalacyjnych w Wielkopolsce [Elmont 
Kostrzyń] 

El-Trans Marka firmowa przedsiębiorstwa transportu samochodowego [TIR] 

Aluprof Marka produktów aluminiowych należąca do grupy Kęty S.A. 

GREG Marka firmowa drukarni offsetowej 

Iglootex Marka firmowa producenta i dystrybutora produktów spożywczych 

Integer Marka firmowa dewelopera [Wrocław] 

Masterflex Marka firmowa dystrybutora produktów przemysłowych [węże i 
wentylatory przemysłowe] – Masterflex Polska 

WATT Marka firmowa producenta solarów słonecznych 

Złoty Stok Marka firmowa producenta farb i wyrobów chemicznych 

Multi-Decor Marka dystrybutora wykładzin podłogowych  

Zaskocz Marka firmowa producenta i dystrybutora wyrobów piekarniczych i 
ciastkarskich 

Polkemic Marka firmowa producenta okładzin meblarskich 

Viva Polska Marka firmowa producenta artykułów piśmienniczych 

Galeon Marka firmowa producenta jachtów 

Viva Marka papierosów koncernu JTI 

Know-how reżysera Zbigniewa Rybczyńskiego, 
zdobywcy Oskara za film animowany 'Tango' 

Wycena na potrzeby aportu 

'Prezydencja Polski w Unii Europejskiej' Wycena na potrzeby agendy rządowej  

Kaczmarek Marka firmowa producenta i dystrybutora specjalistycznych rur i innych 
produktów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

TP-Elbud Marka firmowa specjalistycznej spółki zajmującej się prefabrykacją [szafy 
sterownicze dla różnych segmentów] oraz projektowaniem i montażem 
systemów elektrycznych. 

Thermoplast Marka firmowa spółki specjalizującej się w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, znanej do niedawna głównie z produkcji systemu profili okien 
zespolonych. 

Airon Investment Marka firmowa i rozwiązania patentowe spółki świadczącej 
wysokospecjalistyczne usługi w zakresie technologii cięcia laserem, gięcia 
profili i innych usług dla przemysłu.  

Galeria Jasło Marka firmowa największego centrum handlowego w Jaśle. 

Polfarmex Wycena marek produktowych kilku głównych produktów farmaceutycznych 
OTC produkowanych i sprzedawanych przez spółkę [Asaris, Diuresin, 
Nasen]. 

Nitex Marka firmowa spółki oferującej wkłady meblowe, do materacy i poduszek 
ozdobnych [wycena do celów emisji obligacji korporacyjnych]. 
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Składnik aktywów niematerialnych Sektor 

Next Markets Wycena systemów IT [terminal finansowy MARKET ONE i oprogramowanie 
dla instytucji rynku kapitałowego HORIZON ONE] – wycena dla celów emisji 
obligacji korporacyjnych.  

TP Elbud Wycena marki firmowej dla celów aportowych, branża prefabrykacji [szafy 
sterownicze]. 

Ruszt-mont Serwis Wycena marki firmowej producenta rusztowań i usługodawcy w tym 
zakresie. 

Pompax Wycena marki firmowej przedsiębiorstwa oferującego innowacyjne usługi 
pompowe. 

Polifoska Marka nawozów sztucznych Grupy Azoty – analiza zmiany wartości marki w 
czasie. 

Pijalnia Wódki i Piwa Wycena marki sieci punktów degustacji napojów alkoholowych, należących 
do spółki giełdowej MEX Polska S.A. 

FIAB Wycena marki i innych składników IP upadłej szwedzkiej firmy FIAB HF AB, 
przejętej przez polską firmę FIAB sp. z o.o. sp. k., Pietrzykowice 
k/Wrocławia. 

SMS Klima Wycena składników IP [w tym marki] polskiej firmy montażu instalacji 
klimatyzacyjnych. 

Antares, ABER Wycena marek firmowych hurtowni artykułów spożywczych. 

 

Autor wycen innowacyjnych rozwiązań technologicznych na potrzeby komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych i instytutach 

naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych korzystających z tzw. kredytów technologicznych – najczęściej przedmiotem 

wyceny były patenty lub zgłoszenia patentowe. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady współpracy z uczelniami i instytutami 

naukowo-badawczymi: 

Określenie rozwiązania Instytucja Rok 

Analiza potencjału opatentowanego rozwiązania dotyczącego 

sposobu wytwarzania nawozów sztucznych przez amonizację 

kwasów fosforowego i/lub siarkowego w ciśnieniowym reaktorze 

chemicznym 

Zachodniopomorski 

Uniwersytet Przyrodniczy w 

Szczecinie 

2012 

Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w 

obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola 

rozproszonego i układ do jego realizacji 

Politechnika Poznańska 2012 

Sposób wyznaczania elektronowych czasów relaksacji T1 w 

tomografii EPR 

Politechnika Poznańska 2013 

‘Modulacja allosteryczna – nowa strategia w farmakoterapii. 

Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów 

glutaminianergicznych III grupy’ 

Instytut Farmakologii w 

Krakowie 

2013 

Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o 

działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy 

gazowej 

Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

2013 

Oprogramowanie służące komputerowemu rozpoznawaniu 

5znakowani wagonów kolejowych 

Politechnika Łódzka 2013 

Wycena know-how związanego z opracowaniem technologii, w 

ramach zagadnienia patentowego P.385276 [Krzyżak AT, 

Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji dowolnej sekwencji 

obrazowania MR, DTI oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu 

MR P.385276] oraz PCT: Krzyżak AT, Anisotropic diffusion phantom 

Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie 

2013 
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Określenie rozwiązania Instytucja Rok 

for calibration of diffusion tensor imaging pulse sequence used in 

MRI, PCT/PL2009/000051, WO/2009/145648 [zamiana na 

EP09755104.8 – Europejskie, US 12/994,082 – USA , pod numerem 

US2011074423 oraz 51002424777 – Japonia, pod numerem 

JP2011520582. Wycena zostanie przeprowadzona według stanu 

wiedzy o przedmiocie wyceny na dzień 01.01.2014 rok, według 

wartości godziwej, do celów licencjonowania na potrzeby grantów, 

w szczególności 3-letniego grantu pt. ’Opracowanie innowacyjnej 

metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Rezonansu 

Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów 

petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z 

formacji naftowych Polski” realizowanego w ramach programu 

PBS2 

Możliwości wdrożenia procedur wyceny aktywów niematerialnych 

do celów komercjalizacji w warunkach polskiej uczelni wyższej 

[usługa konsultingowo-szkoleniowa]. 

Politechnika Wrocławska 2013 

Opracowanie wyceny metody oceny stanu śródbłonka 

naczyniowego zgłoszenie polskie, zgłoszenie USA, zgłoszenie PCT], 

opracowanej przez zespół naukowców Politechniki Łódzkiej. 

Politechnika Łódzka 2014 

Opracowanie wyceny dla potrzeb komercjalizacji następujących 

wynalazków i technologii: 

a) Zestaw matryc mikrofonowych do monitorowania hałasu 

środowiskowego, 

b) Stanowisko do generacji gazowych mieszanin 

kalibracyjnych, 

c) Mikroprocesorowy system pomiarowy dla systemów 

czujnikowych. 

Politechnika Wrocławska 2014 

Materiał kompozytowy diament w osnowie węglika wolframu na 

narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych 

Politechnika Warszawska 2014 

Komorowa proteza strzemiączka ucha środkowego Politechnika Warszawska 2014 

Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin Politechnika Warszawska 2014 

Mobilny wizyjny system do diagnozowania zdrowia konstrukcji Politechnika Warszawska 2014 

Backplane configuration for use in electronic carte systems Politechnika Warszawska 2014 

Technologia otrzymywania materiałów porowatych typu MOF 

metodą mechanochemiczną 

Politechnika Warszawska 2014 

Wytwarzanie fluorescencyjnych kropek kwantowych ZnO i wyżej 

zorganizowanych agregatów nanostruktur ZnO 

Politechnika Warszawska 2014 

Wycena wartości opatentowanej wiedzy w zakresie produktu 

medycznego w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek 

innowacyjnego preparatu opartego na zastosowaniu soli kwasu 

alfa-ketoglutarowego” [opartego na koncepcji spółki celowej] 

EUROCHIT [firma prywatna] 2014 
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Autor opinii i wycen dla celów roszczeń sądowych, m.in.:  

 Wycena dla celów sądowych znaku towarowego 'Piknik Country', zlecona przez Kancelarię 

Patentową Jan Wierzchoń i Wspólnicy w Warszawie [Warszawa 2002]. 

 Opinia w/s perspektyw rozwoju s-ki i-center Sp.z o.o. dla Sądu Okręgowego w Warszawie 

[Warszawa 2002-2004].  

 Sprawa Maspex vs Gellwe - wycena szkód na znaku towarowym 'DecoMorreno', zlecona przez Sąd Okręgowy w 

Krajkowie i firmowana przez Instytut Marki Polskiej w Warszawie [Kraków, 2004].  

 Wycena wartości szkody na znaku towarowym „Sobieski” / „Dańkowskie Złote”, przeprowadzona do celów roszczeń 

odszkodowawczych firmy Sobieski Sp.z o.o. wobec firmy Polmos Żyrardów S.A. [2007]. 

 Opinia o możliwości oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz oszacowania wartości godziwej przedsiębiorstwa 

XEROPOL Sp.z o.o., opracowana dla celów sądowych na zlecenie samej spółki [2007]. 

 Wycena wartości godziwej szkód poniesionych przez przedsiębiorstwo Kopalnia Kruszyw Naturalnych "Nowa Wieś - 2" 

S.C. M. Gasiński, K.Mróz, T.Tempczyk, w wyniku cofnięcia wydanych wcześniej decyzji administracyjnych dotyczących 

działalności w zakresie recyclingu materiałów budowlanych [Sąd Rejonowy w Płocku, 2008]. 

 Opracowanie zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach: 'Opinia na temat zastosowanej metodologii wyceny 

akcji Spółki  PRO FUTURO SA w dostarczonych materiałach dowodowych dotyczących wyceny tej spółki do celów 

sprzedaży akcji' [2010]. 

 Raport stanowiący opinię na temat dokumentu pn „Opinia w sprawie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Aster-Bud 

w Warszawie”, opracowanej przez biegłego sądowego, pana Jacka Kosiec i opublikowana w dniu 15 listopada 2009 

roku, dla celów sadowych [2010]. 

 Opinia w zakresie zgodności merytorycznej „Pisma procesowego dłużnika wraz z wnioskami dowodowymi” z dnia 

28.07.2010r. w sprawie firmy deweloperskiej Vital Park Sp.z o.o., opracowanego przez Pruchniewicz Staniszewski 

Spółka Adwokacka, dla celów sądowych [2010]. 

 Opracowanie zlecone przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Zachód: 'Opinia w zakresie potencjalnej 

wartości godziwej znaku towarowego „Fexofast” na dzień transakcji przejęcia prawa z rejestracji do tego znaku przez 

FSP Galena we Wrocławiu' [2011]. 

 Opracowanie zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach: 'Opinia na temat wyceny wartości spółek TBM 

Leasing Sp.z o.o. oraz INEC Services Sp.z o.o. w latach 2000-2001 oraz ewentualnego wpływu wzajemnych powiązań 

pomiędzy uczestnikami obrotu udziałami tych spółek i zasad ustalania schematu finansowania tych transakcji' [2011]. 

 Wycena wartości godziwej szkody poniesionej przez ICE-WORLD INTERNATIONAL w wyniku naruszenia praw 

patentowych tej firmy w zakresie budowy lodowisk na rynku polskim w latach 2010-2011. 

 Sobieski vs TBNY Mellon [USA] - wycena szkód spółki Sobieski Sp.z o.o. wobec aktów ataku medialnego [tzw. czarny PR] 

i podejmowania działań zmierzających do upadłości spółki [2011]. 

 Wycena praw autorskich majątkowych pani Czesławy Gospodarek [Violetta Villas] do celów spadkowych [2012]. 

 Wycena marki 'Prenatal' i ocena potencjału tej marki w sektorze suplementów diety dla kobiet w ciąży wobec 

nieprawidłowej decyzji UP, dopuszczającej rejestrację nazwy 'Prenatal' na rzecz innej spółki [2013]. 

 Opracowanie zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, dotyczące analizy finansowej firm Pascal Polska sp.z 

o.o., Pascal Construction sp.z o.o., Residence sp.z o.o. z/s w Krakowie, Residence Hotele sp.z o.o., Residence 3SW sp.z 

o.o. z/s w Katowicach w latach 1999-2004 [2014]. 

 Opracowanie 'Wycena wartości praw autorskich do dokumentacji projektowej obiektu budowlanego zlokalizowanego w 

Katowicach, przy zbiegu ulic Francuskiej i Lotnisko, według stanu wiedzy o przedmiocie wyceny na dzień 25.01.2014r, 

według wartości godziwej, do celów roszczeniowych' [2014]. 

 Wycena patentu nr 204170, dotyczącego urządzeń i procedur ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych, 

według wartości godziwej, na dzień 30.06.2014r – opracowanie dla właściciela praw do patentu, zlecone w wyniku 

sporu sadowego o przyznanie praw patentowych na poziomie NSA [2014]. 

 Wycena wartości prawa do znaku towarowego ‘Yorker’ [produkty odzieżowe dla dzieci i młodzieży] w kontekście sporu  

o podział majątku spółki cywilnej Yorker [2014]. 


