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Pomoc i obsługa prawna zarówno przedsiębiorców jak i również osób nie prowadzących działalności
gospodarczej Radca Prawny Michał Jerzy Karłowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2008 r. po zdaniu egzaminu sędziowskiego, ukończył aplikację sądową.
Ponad 7 letnie doświadczenie zawodowe, nabyte m.in. w toku pracy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w
ramach aplikacji sądowej (etatowej) oraz na stanowisku asystenta sędziego, a także w pracy w kancelariach
radcowskich i adwokackich w Szczecinie. W 2009 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (pod numerem Sz-994). Od czasu uzyskania uprawnień
radcowskich, m.in. występował w kilkuset rozprawach sądowych w Polsce i za granicą oraz prowadził
szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego. Doświadczenie zawodowe jako pełnomocnik
procesowy zdobywał występując przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także występując z
sukcesem przed Sądem Najwyższym (sygn. II CSK 410/10): Radca Prawny Michał J. Karłowski współpracuje
z wieloma wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin prawa, w tym również z jedną z największych i
najprężniej działających kancelarii prawnych w Województwie Zachodniopomorskim, tj. Kancelarią Radców
Prawnych Licht & Przeworska w Szczecinie. W ramach prowadzonej obsługi prawnej Michał J. Karłowski
współpracuje również z biurem rachunkowym CONTE s.c.
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