
Kompetencje tworzące realne wartości

Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postep,

wspólna praca to sukces.
- Henry Ford

RUBIN INVESTMENTS Sp. z o.o.



 Zasadą partnerstwa i wzajemnego szacunku kierujemy się od początku naszej 
przygody w świecie biznesu tj. od 1995 roku, kiedy to jako jednoosobowa działalność 
gospodarcza tworzyliśmy podwaliny pod profesjonalne planowanie, realizacje strategii 
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji struktur, relacji zewnętrznych 
i wewnętrznych, komunikacji marketingu i reklamy.
Na przestrzeni lat rozwijaliśmy naszą ofertę oraz zakres świadczonych usług.

Firma dzięki dynamicznemu rozwojowi, zmieniła formę prawną i od 2014 roku działa pod 
marką Rubin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na Państwa życzenie chętnie przedstawimy referencje, które potwierdzą nasze 
dotychczasowe osiągnięcia.

www.rubininvestments.pl
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Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomi-

cznego w Krakowie na kierunku zarządzanie 

przedsiębiorstwem. Pełni funkcję biegłego 

sądowego z zakresu zarządzania, marketingu 

i reklamy w przedsiębiorstwach. 
Posiada doświadczenie w restrukturyzacji, 

procesach sprzedaży spółek prawa handlo-

wego. Kluczowe funkcje w zarządach spółek 

pełni od 1995 roku. Posiada doświadczenie 

w kierowaniu placówkami służby zdrowia. 
Uczestniczył w szeregu kursów z dziedziny 

zarządzania, audytu oraz nansów. Brał udział w organizacji Forum Ekonomicznego 

w Krynicy. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, analizie kosztów i procesów 

w przedsiębiorstwie, w komunikacji kryzysowej, w przygotowaniu i procesie realizacji 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pracował dla największych polskich 

przedsiębiorstw oraz rm rodzinnych. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa:

Audyt zewnętrzny - plan restrukturyzacji

Przygotowanie nowej perspektywy rozwoju rmy określenie jej obecnego miejsca 

i wskazaniu kierunków rozwoju oraz sposobów na ich osiągnięcie.

Skuteczne pozyskanie  nansowania (kredyt bankowy, fundusze z EU, fundusz  inwestycyjny). 

Analiza zatrudnienia, zbudowanie i wdrożenie struktur niezbędnych do realizacji planu 

rozwoju rmy oraz integracja nowych struktur z resztą rmy.

Doradztwo organizacyjne:

Optymalizacja struktury organizacyjnej. 

Identykacja problemów i rozwiązania. 

Dopasowanie struktury do strategii rmy. 

Organizacja warsztatów i szkoleń dla uczestników poszczególnych etapów procesu w celu 

zaprojektowania optymalnych rozwiązań. 

Analiza i nansowanie projektów:

Wsparcie przy  pozyskiwaniu nansowania.

Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem:

Realizuje wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami 

doświadczenie, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. 

DORADZTWO BIZNESOWE, AUDYT I RESTRUKTURYZACJA. FINANSOWANIE 

Jacek 
SOKOŁOWSKI

Obrót wierzytelnościami
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i komercjalizacją
Obrót spółkami prawa handlowego
Pozyskiwanie nansowania (bankowego, inwestycyjnego, prywatnego)

Prezes Zarządu
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Pozyskiwanie nansowania:

kredyty bankowe

leasing

factoring

Skup i sprzedaż udziałów (akcji) przedsiębiorstw

Skup i sprzedaż wierzytelności

Specjalizacja w zakresie:

zarządzania

analizy i audytu

restrukturyzacji

księgowości i nansów

analityków kredytowych

specjalistów od pozyskiwania funduszy inwestycyjnych

prawa

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Posiadamy doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów, których sytuacja 
nansowa zmusiła do ogłoszenia upadłości lub wdrażania procesów naprawczych. W celu 
ochrony interesów upadłych spółek lub wierzycieli zapewniamy wsparcie w całym procesie 
upadłościowym.

PRAWO HANDLOWE
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego, między 
innymi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego, przekształceniami spółek, obsługą spraw związanych z organami spółek, 
tworzeniem struktury własnościowej oraz ładu korporacyjnego, rejestracją spółek 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy również w zakresie przejęć, fuzji, konsolidacji 
oraz likwidacji spółek kapitałowych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Korzystając ze szczególnych, unikalnych kwalikacji świadczymy doradztwo w zakresie 
audytów organizacyjno – prawnych, audytów bezpieczeństwa oraz koordynujemy działania 
restrukturyzacyjne i naprawcze.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
Posiadamy praktykę w zakresie sporządzania na zlecenie podmiotów gospodarczych jak 
również konstytucyjnych organów administracji państwowej, analiz prawnych w zakresie 
obowiązku stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zajmujemy się również 
doradztwem w zakresie tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz obiegiem 
dokumentów stanowiących informacje niejawne.

PRAWO CYWILNE
Doradzamy w zakresie transakcji handlowych, przygotowujemy ekspertyzy i opinie prawne. 
Opracowujemy i negocjujemy projekty umów oraz sprawujemy nadzór nad ich prawidłowym 
wykonaniem. Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację przed sądami oraz 
innymi organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.

PRAWO KARNE
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych związanych 
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z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmujemy się obrony oraz reprezentacji 
w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym, przed organami ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości wszystkich instancji, nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Na tym polu podejmujemy się reprezentacji podmiotów krajowych i zagranicznych 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, występujących zarówno w roli 
zamawiających, jak i oferentów. Sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące stosowania 
trybu zamówień publicznych oraz przygotowujemy dokumenty ofertowe, protesty, 
odwołania oraz skargi na wyroki zespołu arbitrów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, 
iż wielokrotnie podejmowaliśmy się z powodzeniem renegocjacji umów zawartych w trybie 
zamówienia publicznego.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Świadczymy pomoc prawną wielu przedsiębiorstwom, których działalność może wywierać 
znaczący wpływ na środowisko naturalne (m. in. rmy z branży farmaceutycznej, zbrojeniowej 
i paliwowej). Zajmujemy się identykowaniem potencjalnych zagrożeń związanych 
z planowanymi przedsięwzięciami, oceną skutków wpływu działalności prowadzonej przez 
Klientów na środowisko oraz monitorowaniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej 
działalności, w szczególności w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. Badamy 
również możliwości pozyskiwania środków pieniężnych na inwestycje związane z ochroną 
środowiska.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Dostrzegając wagę i wpływ przepisów unijnych na krajowy porządek prawny oraz na obrót 
zagraniczny świadczymy doradztwo w zakresie interpretacji prawa europejskiego. 
Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie zmian zachodzących w tej dynamicznej 
gałęzi prawa.

RYNKI KAPITAŁOWE
Wykorzystując doświadczenie we współtworzeniu aktów prawnych dotyczących rynku 
kapitałowego wspieramy spółki kapitałowe wchodzące na Giełdę Papierów 
Wartościowych oraz podmioty wykonujące bieżące obowiązki inwestorskie w spółkach 
publicznych. Reprezentujemy naszych klientów przed instytucjami nadzoru rynków 
kapitałowych oraz doradzamy w zakresie fuzji i przejęć notowanych spółek.

PRAWO FARMACEUTYCZNE
Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji i doradzaniu podmiotom działającym na 
rynku farmaceutycznym. Podejmujemy działania między innymi w kwestiach dotyczących 
wprowadzania i reklamy nowych produktów leczniczych, uzyskiwania oraz wykonywania 
pozwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych oraz aptek ogólnodostępnych.

OBRÓT SPECJALNY
Posiadamy niezbędne kwalikacje do doradzania Klientom na tym szczególnym, ściśle 
reglamentowanym polu działalności gospodarczej. Reprezentujemy podmioty zajmujące się 
obrotem specjalnym, między innymi w kwestiach związanych z uzyskiwaniem 
i wykonywaniem koncesji na wytwarzanie oraz obrót bronią i amunicją, na tranzyt przez 
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terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów 
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Doradzamy także w sprawach 
indywidualnych zezwoleń na eksport broni, amunicji lub materiałów o specjalnym 
przeznaczeniu.

PUBLIC RELATIONS
To szereg zadań skupiających się na budowaniu poparcia dla realizowanych działań 
biznesowych oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku rmy w otoczeniu społecznym, 
medialnym i administracyjnym, w tym m. in.: analiza opinii otoczenia społecznego w danym 
obszarze, doradztwo w zakresie efektywnej komunikacji rmy, opracowywanie strategii 
i planów komunikacyjnych, przygotowywanie materiałów komunikacyjnych i wdrażanie 
narzędzi komunikacji, ewaluacja efektów działań oraz audyt komunikacyjny.

PUBLIC AFFAIRS
Charakteryzuje się skupieniem na tworzeniu przyjaznego środowiska dla działalności rmy.
Do głównych działań należą: budowanie i utrzymywanie relacji między rmą a otoczeniem 
biznesowym, społecznym i administracyjnym, budowanie koalicji poparcia dla idei 
promowanych przez rmę, wyszukiwanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju biznesu, 
planowanie oraz wdrażanie kampanii komunikacyjnych zwracających szczególną uwagę 
na problemy społeczne i prawne oraz budujących pozytywny klimat dla rmy.

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
To w głównej mierze działania skierowane na zabezpieczeniu wizerunku rmy w obliczu 
nieprzewidzianej sytuacji kryzysowej. Obejmują one dwa obszary: prewencyjny, 
zabezpieczający rmę przed potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi oraz przygotowujący 
komunikacyjnie przedstawicieli rmy w przypadku zaistnienia kryzysu oraz reaktywny - 
minimalizujący skutki już zaistniałego kryzysu wizerunkowego w otoczeniu medialnym, 
społecznym i biznesowym.

MEDIA RELATIONS
Dzięki konsekwentnie zaplanowanej i prowadzone komunikacji Media Relations ma na celu 
dbałość o pozytywny wizerunek rmy w mediach. W tym zakresie oferujemy: ochronę 
komunikacyjną projektu, planowanie działań medialnych, w tym tworzenie media planów, 
organizację eventów dedykowanych mediom, przygotowywanie i dystrybucję 
komunikatorów prasowych oraz innych materiałów dla mediów, opracowywanie raportów 
medialnych, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji w mediach.



„W imieniu grupy Lotos S.A. 
serdecznie dziękuję za

współpracę przy organizacji
uroczystego otwarcia 

Zakładu Materiałów Hydroizolacyjnych. 
Doświadczenie i kreatywność

zespołu pozwoliły na profesjonalną
organizację przebiegu

uroczystości. Zaangażowanie
i życzliwa postawa pracowników rmy

zapewniła komfort  współpracy i poczucie 
bezpieczeństwa realizacji projektu.”

 

Szef Zespołu ds. wydarzeń
Biuro Komunikacji i CSR

GRUPA LOTOS S.A.

„Kierowana przez Pana 
Jacka Sokołowskiego rma

zrealizowała 
szereg materiałów
publicystycznych

wyemitowanych na antenie TVP.
Współpraca z Panem 
Jackiem Sokołowskim

cechuje wysoki stopień 
profesjonalizmu

oraz wyjątkowa kreatywność
w podejmowaniu wspólnych działań
promocyjnych i publicystycznych.”

Dyrektor Oddziału TVP S.A.
w Krakowie

„W imieniu własnym
i zespołu Biura Promocji

Polskiego Radia i Jedynki
Polskiego Radia serdecznie 

dziękujemy Panu 
Jackowi Sokołowskiemu

za wspaniały 
osobisty wkład w trasę

koncertową 
„Lato z Radiem”

Dyrektor Biura Promocji
Polskiego Radia

„Pan Jacek Sokołowski
współpracował z nami

podczas organizacji Gali
Laureatów i wyróżnionych
w hotelu Sotel Victoria.

Z pełną odpowiedzialnością
polecamy rmę Pana Jacka 

Sokołowskiego. Jesteśmy
przekonani, że sprosta 

ambitnym zadaniom i spełni
oczekiwania najbardziej

wymagających klientów.”

Stowarzyszenie Europa
Nasz Dom

STOWARZYSZENIE 
EUROPA

NASZ DOM
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Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Pan Jacek Sokołowski pełnił funkcję samodzielnego prezesa zarządu Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o..  W tym okresie dał się poznać jako 

doskonały manager, którego bogate doświadczenie zawodowe i wiedza pozwoliły 
przeprowadzić restrukturyzację Spółki oraz zakończyć wiele rozpoczętych 

wcześniej procesów i rozpocząć wdrażanie nowych standardów. Jako biegły 
sądowy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem dokonał dogłębnej analizy 
procesów operacyjnych spółki, a dzięki jego działaniom w tym rozpoczęcie 

ponownych negocjacji z dostawcami zewnętrznymi pozwoliły na redukcje kosztów. 
W okresie pełnienia swojej funkcji przeprowadził również restrukturyzację 

w zasobach ludzkich, tworząc zespół specjalistów, którzy w zaledwie pół roku byli 
w stanie wypracować pozytywny wynik nansowy na koniec okresu rozliczeniowego. 

Jacek Sokołowski przyczynił się do poszerzenia oferty usług medycznych szpitala, 
tworząc chirurgię bariatyczną oraz wzmocnił rozpoznawalność marki Szpitala 

w Brzezinach.

Jako człowiek dał się poznać jako osoba zaangażowana w pracę, rzeczowa i 
gotowa do podejmowania wyzwań. Mogę polecać

Pana Jacka Sokołowskiego jako biegłego rewidenta, specjalistę ds. restrukturyzacji 
oraz osobę mogącą pełnić najważniejsze 

funkcje w spółkach. Jego szeroki wachlarz umiejętności managerskich, wiedza 
specjalistyczna i ogólna, a także zdolności

komunikacyjne pomogą w rozwoju każdego podmiotu gospodarczego bez względu 
na charakter prowadzonej działalności.

Aktualnie realizuje dla Szpitala pracę związane z pozyskiwaniem środków 
nansowych na dalszy dynamiczny rozwój Szpitala.



Kontakt

j.sokolowski@rubininvestments.pl
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tel. (+48) 517 900 998

tel. (+48) 790 333 102

Wspiera fundację: 

www.ipirg.pl


