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MARTA TRĘTOWSKA 
 

DOŚWIADCZENIE 

 

Marzec 2011  

Działalność Gospodarcza 

 

 

Własna działalność prawnicza oparta na współpracy z 

kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całego 

kraju. 

Sporządzanie pism procesowych, przedprocesowych w 

sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. 

Zastępstwa przed sądami, organami ścigania, organami 

państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami. 

Udzielanie porad prawnych.  

 

Grudzień 2009  

Kancelaria Adwokacka 

Warszawa 

 

Współpraca z adw. Urszulą Feltynowską 

Sporządzanie pism procesowych, zastępstwa przed 

sądami rejonowymi, okręgowymi, Sądem Apelacyjnym 

w Warszawie i Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym. 

 

Maj 2009-lipiec 2009 

Sąd Okręgowy 

Warszawa 

 

IV Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie 

Asystent Przewodniczącego Wydziału 

Weryfikacja wpływających spraw pod kątem 

formalnym. Sporządzanie projektów orzeczeń oraz 

uzasadnień. 

 

Grudzień 2008 – kwiecień 2009 

Sąd Rejonowy 

Legionowo 

 

 

I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Legionowie 

Praca w referacie Sędziego. Wykonywanie zarządzeń, 

protokołowanie, sporządzanie projektów orzeczeń i 

uzasadnień. Obsługa interesantów. 

 

Sierpień 2006-wrzesień 2009 

KALBUD 

Legionowo 

 

Firma Budowlana  

Korygowanie umów oraz śledzenie i wdrażanie zmian w 

przepisach prawa budowlanego. Formalno-prawna 

weryfikacja składanych w trybie przetargowym ofert.  

 

Luty 2006 – kwiecień 2006 

Kancelaria Notarialna  

Warszawa 

 

 

Kancelaria Notarialna – Lech Zakrzewski 

Pomoc w wykonywaniu czynności kancelaryjnych. 

Praca na zastępstwo. 
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Marzec 2004 – październik 2007 

EuroMedic International 

Poland 

Warszawa 

 

 

Stacja Dializ 

Praca w dziale Archiwum i Administracja 

Księgowość, kadry, weryfikacja oraz sporządzanie 

projektów umów zlecenia, wewnętrznych regulaminów i 

przepisów porządkowych 

 

 

 

EDUKACJA 

 

 Styczeń 2010 – 2014 

Okręgowa Rada Adwokacka  

Warszawa 

 

Aplikacja Adwokacka. 

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego – uchwała 

Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu 

adwokackiego z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 

2014 r.  

 

Październik 2003 – czerwiec 2008 

Wydział Prawa  

Warszawa 

 

 

Specjalizacja sądowa  

Obrona pracy magisterskiej „Granice działania obrońcy 

w procesie karnym”, promotor: Prokurator dr Monika 

Całkiewicz. Referent: Prezes Izby Karnej Sędzia Sądu 

Najwyższego dr hab. Lech Paprzycki.  

 

Październik ’05  

Kolegium Zarządzania i 

Finansów 

Warszawa 

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 

Leona Koźmińskiego. Studia  na kierunku Europeistyka 

–  po drugim roku urlop dziekański 

 

Wrzesień 1999 – maj 2003 

Liceum Ogólnokształcące 

Warszawa 

 

 

Złożenie egzaminu maturalne 

 

 

Zgodnie z Oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej SFD S.A.: 

 

.         nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie 

dla Spółki. 

 

.         nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za 

wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, 

w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 
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.         W stosunku do niej nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 

.         nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

.         nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 

ani likwidacji. 

 

.         nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 

.         nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 


