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Kancelaria CMS z nowym liderem praktyki prawa ochrony środowiska 
 
 

Praktyką prawa ochrony środowiska kancelarii CMS od początku lipca br. pokieruje 
Agnieszka Skorupińska, adwokat z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w polskim 
i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając 
przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach 
środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów 
finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje klientów także w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.  
 
„W CMS stawiamy na najwyższej jakości doradztwo prawne i cieszymy się, że wraz z 
Agnieszką w roli lidera praktyki prawa ochrony środowiska będziemy mogli zaoferować 
klientom nasze połączone doświadczenie, zwłaszcza teraz, kiedy prawo ochrony środowiska 
podlega dynamicznym zmianom” - podkreśla Tomasz Minkiewicz, partner kierujący praktyką 
energetyczną kancelarii CMS.  
 
Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: historycznego 
zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, 
ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów 
emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw 
od tych standardów, kwestie związane z emisją CO2, uzyskiwania pozwoleń środowiskowych 
w tym pozwoleń zintegrowanych, REACH oraz gospodarowaniem odpadami i wodami.  
 
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, 
budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, 
odnawialnych źródeł energii, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.  
 
W prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona jako "Up & Coming lawyer”.  
 
Przez ostanie sześć lat Agnieszka Skorupińska jako counsel związana była z kancelarią 
Dentons, gdzie prowadziła projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.  W CMS jako 
counsel stanie na czele praktyki środowiskowej działającej w ramach Departamentu 
Energetyki i Projektów. Zespół Prawa Ochrony Środowiska CMS doradza klientom zarówno 
w bieżących zagadnieniach, jak i w strategicznych projektach kształtujących politykę firm. 
Oferuje obsługę prawną w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych oraz transakcyjnych. 
 
Dodatkowe informacje o CMS: CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą 
świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz 
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przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną 
z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – 
działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje 
ponad 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych 
sektorach gospodarki. Więcej informacji: cms.law  


