
Oferta usług Zarzecki i Wspólnicy kierowana do 
sądów, prokuratur i kancelarii prawnych 



Profesor zwyczajny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Prezes Zarządu w Zarzecki 
i Wspólnicy, uznany ekspert z zakresu 
wyceny przedsiębiorstw. Szef zespołu 
odpowiedzialnego za opracowanie 
dokumentu pt. „Krajowy Standard Wyceny 
Specjalistyczny  - Ogólne zasady wyceny 
przedsiębiorstw”. Współzałożyciel oraz 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych 
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor 
lub współautor ponad 300 publikacji, 
w tym książek „Teoria i praktyka metod 
dochodowych w wycenie przedsiębiorstw", 
"Metody wyceny przedsiębiorstw” oraz 
„Współczesne wyzwania wyceny 
przedsiębiorstw”, wyróżnianych m.in. 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz 
rekomendowanych dla menedżerów, 
naukowców i studentów, maklerów, 
doradców inwestycyjnych i kandydatów na 
biegłych rewidentów. Kierownik Studium 
MBA Uniwersytetu Szczecińskiego, 
wykładowca na licznych kursach 
i konferencjach. Otrzymał stypendia 
przyznane m.in. przez Rząd Finlandii oraz 
Rząd Norwegii, a także dwukrotnie przez 
Unię Europejską. 

W latach 2001-2002 Przewodniczący 
Rady Nadzorczej PKO BP S.A. przewodniczący 
Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego, który  
był odpowiedzialny za opracowanie 
strategii rozwoju Szczecina. Od 2000 roku 
jest organizatorem i Przewodniczącym 
Rady Programowej Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej "Zarządzanie 
finansami". Członek Rad Programowych: 
"International Quarterly Journal 
of Finance", "Bank", "Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza", „International 
Journal of Research in Marketing”, "Folia 
Oeconomica". 

Autor licznych wycen przedsiębiorstw, 
wpisany na listę biegłych sądowych 
z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy 
Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

prof. Dariusz  Zarzecki
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Rosnąca złożoność współczesnych finansów, rynków 
kapitałowych czy procesów zachodzących w przedsiębiorstwach 
i ich otoczeniu powodują, że prawidłowa ocena skutków decyzji 
gospodarczych wymaga przeprowadzenia zaawansowanego 
rachunku ekonomicznego oraz posiadania specjalistycznych 
kompetencji z zakresu finansów i ekonomii. 

Efektywne rozwiązywanie potencjalnych lub już powstałych 
sporów na tym tle wymaga nie tylko właściwego postrzegania 
zjawisk z punktu widzenia prawdy formalno-prawnej, ale także 
prawidłowej identyfikacji i analizy zdarzeń ekonomicznych, co 
wymaga kompleksowej i stale uzupełnianej wiedzy z dziedziny 
ekonomii i finansów, zarówno w aspekcie aktualnych teorii 
naukowych, jak również praktyki biznesowej. Dopiero właściwe 
połączenie tych dwóch elementów daje szansę na sprawne 
i sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Rozumiejąc potrzebę wsparcia uczestników sporów w wiedzę 
i narzędzia oferujemy Państwu profesjonalne usługi doradcze.

Zapraszamy do współpracy,

Szanowni Państwo,

 prof. dr hab. Dariusz Zarzecki



Zespół Zarzecki i Wspólnicy tworzą specjaliści z zakresu wyceny, finansów 
korporacyjnych, rynku kapitałowego, rachunkowości oraz metod 
ilościowych, którzy jako biegli sądowi oraz niezależni eksperci prywatni od 
szeregu lat świadczą usługi zarówno na rzecz instytucji publicznych (m.in. 
Sądów Powszechnych, Trybunałów Arbitrażowych, Prokuratur, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego), jak również polskich i zagranicznych 
podmiotów prywatnych, zapewniając wsparcie ekonomiczne na wszystkich 
etapach potencjalnych lub już zaistniałych sporów gospodarczych. 

Zakres prac może obejmować: 

Doradzaliśmy w ponad stu postępowaniach dotyczących kilkudziesięciu 
branż, zapewniając ekspercką wiedzę w takich obszarach jak:

WSPARCIE W postępowaniach GOSPODARCZYCH

sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i opinii ekonomicznych, 
zgodnych z nowoczesną metodyką oraz aktualnymi wynikami badań; 

opracowywanie profesjonalnych recenzji dotyczących opinii 
ekonomicznych użytych w postępowaniach, weryfikujących adekwatność 
zastosowanej metodologii analiz oraz poprawność dokonanych założeń 
i przeprowadzonych kalkulacji;  

wsparcie przy opracowaniu strategii postępowania, dotyczące 
wszelkich aspektów ekonomiczno-finansowych, w szczególności 
w obszarze wyceny oraz finansów przedsiębiorstw. 

wycena udziałów kapitałowych (przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem 
stopnia uprzywilejowania i kontroli (preference share valuation 
& control premium valuation);

ekonomiczna analiza przyczynowości (causality analysis); 

wycena utraconych korzyści ekonomicznych (damages and lost profits 
valuation); 

ocena transakcji przymusowego wykupu i odkupu (squeeze-out 
& buy-out transactions) oraz fuzji i przejęć (M&A transactions);

wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki i znaku 
towarowego (intellectual property valuation disputes);

określenie rynku właściwego (determination of the relevant market);

ocena nadużycia pozycji dominującej (abuse of dominace);

ocena działań zarządczych w kontekście ewentualnych nadużyć 
(white-collar crime); 

finansowy audyt śledczy (forensic accounting);

restrukturyzacja przedsiębiorstw (enterprise restructuring).

Oferujemy eksperckie wsparcie w sporach gospodarczych, dotyczące 
wszelkich aspektów ekonomiczno-finansowych istotnych dla rozstrzy-
gnięcia postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
interesów naszego Klienta.
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DOŚWIADCZENIE

Posiadamy bogate portfolio zrealizowanych projektów, obejmujące złożone analizy ekonomiczne istotne z punktu widzenia toczących się postępowań 
sądowych.

Ekspert prywatny
Szacowanie szkody gospodarczej 
spowodowanej awarią przemysłową

Sąd Okręgowy
w Gliwicach

Ekspert prywatny
Szacowanie szkody gospodarczej 
spowodowanej działaniami organów 
państwa

Ekspert prywatny
Szacowanie wysokości szkody 
spowodowanej niewypłaceniem 
dywidendy

Sąd Okręgowy
w Warszawie

Sąd Okręgowy
w Warszawie

ABW

Sąd Apelacyjny
w Katowicach

Biegły sądowy
Szacowanie wysokości szkody 
spowodowanej wstrzymaniem 
finansowania

Ekspert prywatny
Szacowanie szkody z tytułu 
nieprawidłowego wydatkowania 
środków publicznych

Ekspert prywatny
Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa 
na wczesnym etapie rozwoju

Ekspert prywatny
Oszacowanie wartości sporu na 
potrzeby podziału majątku

Sądy 
Powszechne

Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsument

Ekspert prywatny
Ocena wpływu na rynek klauzul 
niedozwolonych

Ekspert prywatny
Ocena wpływu na rynek działań 
naruszających konkurencję

Automotive

Przemysł spożywczy

Finanse

Dystrybucja

Sektor publiczny, 
Instytut Naukowy

Zakłady 
bukmacherskie

FMCG, Automotive, 
Developerska

Oil&Gaz

Sport profesjonalny

+ 100 mln PLN

+ 100 mln PLN

+ 100 mln PLN

<100 mln PLN

<100 mln PLN

+ 100 mln PLN

+ 100 mln PLN

<100 mln PLN

+ 100 mln PLN

CHARAKTER SEKTOR ORGAN OBSZAR
WARTOŚĆ 
PRZEDMIOTu SPORU

Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsument
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Ekspert prywatny Handel detaliczny <100 mln PLN Ocena terminu złożenia wniosku 
o upadłość

Ekspert prywatny Przemysł 
opakowaniowy

<100 mln PLN Ocena decyzji menedżerskich
Sąd Okręgowy 
w Krakowie

Sąd Okręgowy 
w Warszawie

Sąd Okręgowy 
w Warszawie

Sąd Okręgowy 
w Warszawie

Sąd Okręgowy 
w Warszawie

Ekspert prywatny Energetyka +100 mln PLN
Oszacowanie szkody spowodowanej 
niewłaściwym parytetem zamiany akcji

ICT + 100 mln PLN
Szacowanie szkody gospodarczej 
spowodowanej działaniami 
organów państwa

Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny 
w Krakowie

Biegły sądowy

Biegły sądowy

Biegły sądowy

Finanse + 100 mln PLN
Oszacowanie przedsiębiorstwa 
upadłego, w tym portfeli wierzytelności 
kredytowych

Ekspert prywatny

Ekspert prywatny

Produkty budowlane <100 mln PLN
Wieloaspektowa analiza ekonomiczna 
zawartych kontraktów walutowych
tzw. zerokosztowych struktur opcyjnych

ICT + 100 mln PLN
Szacowanie szkody gospodarczej 
spowodowanej działaniami 
organów państwa

Finanse <100 mln PLN
Analiza wybranych aspektów 
ekonomicznych dot. procesu emisji 
obligacji korporacyjnych

Prokuratura Rejonowa
w Poznaniu
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Biegły sądowy Różne <100 mln PLN Szacowanie wartości  szkody  
z tytułu reprywatyzacji 

Ekspert prywatny Materiały 
budowlane

<100 mln PLN
Ocena poprawności wniosków 
ekonomicznych zawartych w decyzjach 
UKS dot. charakteru instrumentów 
finansowych, stosowanych w celu 
zabezpieczenia wpływów eksportowych

CHARAKTER SEKTOR ORGAN OBSZAR
WARTOŚĆ 
PRZEDMIOTu SPORU



Kadra i oRGAnizacja

 meiknureik dop  ,purg hcezrt z icrepske ązdohcw dałks hcyrótk w ,imywotkejorp imałopsez imywobosouklik carp ęjcazilaer ymadałkaZ prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego
– biegłego sądowego ds. wyceny i organizacji przedsiębiorstw.
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Lider
PROF. dariusz zarzecki

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Wpisany na listę biegłych 
sądowych z zakresu: Wycena przedsiębiorstw, organizacja 
i zarządzanie

  dysponuje stałym zespołem kilkunastu 
doświadczonych analityków, wspierających prace projektowe na 
etapie zbierania danych, dokonywania niezbędnych analiz, kalkulacji 
oraz estymacji. W zakres specjalizacji naszych analityków wchodzą:

     Wycena aktywów;

     Finanse przedsiębiorstw;

     Ocena efektywności inwestycji;

     Ekonometria i statystyka;

     Matematyka finansowa;

     Prognozowanie;

     Wycena utraconych korzyści;

     Ekonomiczna analiza przyczynowości.

Wpisany na listę 
biegłych sądowych
z zakresu ekonomii, 
finansów i zarządzania

Wpisany na listę 
biegłych sądowych
z zakresu wyceny 
przedsiębiorstw, 
wartości 
niematerialnych 
i prawnych, organizacji 
i  zarządzania

Wpisany na listę 
biegłych sądowych
z zakresu obrotu 
papierami 
wartościowymi

Analityk, 
specjalizacja: 
wycena aktywów, 
finanse 
przedsiębiorstw, 
prognozowanie 

Analityk, 
specjalizacja:  
matematyka 
finansowa, 
ekonometria i 
statystyka, 
prognozowanie

Analityk,
specjalizacja: 
ocena efektywności 
inwestycji, wycena 
utraconych korzyści, 
ekonomiczna analiza 
przyczynowości

Certyfikowany analityk 
finansowy CFA®

wartościowych
z uprawnieniami 
doradztwa 
inwestycyjnego

Certyfikowany 
audytor wewnętrzny 
CIA®

Rzeczoznawca 
majątkowy

Ekspert branżowy

Miłosz Kołodziejczyk, CFA – Wpisany na listę biegłych sądowych 
z zakresu: Organizacja, finanse i wycena przedsiębiorstw 

Tomasz Gabryel, MPW – Wpisany na listę biegłych sądowych 
z zakresu: Obrót papierami wartościowymi

Makler papierów

Zarzecki i Wspólnicy Eksperci branżowi, posiadający wiedzę 
specjalistyczną z danej dziedziny; 

Certyfikowani profesjonalni analitycy 
finansowi CFA® (Chartered Financial Analyst);

Licencjonowani przez KNF maklerzy papierów 
wartościowych z uprawnieniami doradztwa 
inwestycyjnego;

Pracownicy Uczelni Wyższych ze stopniem 
naukowym z dziedziny finansów i ekonomii; 

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni CIA® 
(Certified Internal Auditor);

Zespół kilkunastu specjalistów uprawnionych 
do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
majątkowego, w tym uprawnionych do 
wyceny nieruchomości na potrzeby 
zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

ZESPÓŁ BIEGŁYCH ZESPÓŁ ANALITYKÓW



NASI KLIENCI

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT

ODLWENIE POLSKIE MONDI ŚWIECIE GMINA MIASTO
SZCZECIN

POLSKIE KOLEJE
PAŃSTWOWE

POLSKIE GÓRNICTWO 
NAFTOWE I GAZOWNICTWO

PRATT & WHITNEY 
RZESZÓW

PORT LOTNICZY 
SZCZECIN GOLENIÓW

DIEBOLD
NIXDORF

ZM 
ROPCZYCE

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA THOMAS
LOWERTON

AGENCJA ROZWOJU 
PRZEMYSŁU

ST3 OFFSHORE ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI

ŚLĄSKI HOLDING
PRZEMYSŁOWY

KREDYT 
INKASO

PKP CARGO IAI S.A. HELIMED
DIAGNOSTIC IMAGING

WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

GRUPA
AZOTY

MIĘDZYNARODOWE
 TARGI GDAŃSKIE KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

PKO BANK
POLSKI

ZAKŁADY CHEMICZNE 
POLICE

STS ZAKŁADY
BUCHMACHERSKIE

HUTA 
POKÓJ

POLSKA GRUPA 
ZBROJENIOWA

CAN-PACK
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