
Życiorys zawodowy/CV 
 
                   

   
    
Adres / Address: 
 
 
Wykształcenie / education: 
 
2008 – 2009 Szkoła Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim i 
Uniwersytecie Chicago Kent 
 
2003 – 2006 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska 
zakończona uzyskaniem tytułu radcy prawnego, numer wpisu 1630 
 
1994 – 2000 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo 

  

 
Doświadczenie zawodowe / professional experience: 
    
od 2015 – obecnie – właścicielka, radca prawny w Kancelaria Radcy Prawnego 
Sylwii Zarzyckiej z siedzibą we Wrocławiu 
 
zakres obowiązków:  
zarządzanie kancelarią, obsługa prawna spółek i grup kapitałowych w zakresie szeroko pojętego prawa 
gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, min.: obsługa zarządów i rad nadzorczych, prawa 
kontraktów i umów oraz prawa e-commerce, ochrony danych osobowych i prawa procesowego 

 
od 2011 – obecnie – fundatorka, Prezes Zarządu Fundacji Między Niebem a Ziemią z 
siedzibą we Wrocławiu 
 
zakres obowiązków:  
zarządzanie fundacją, szeroko pojęty fundrising, tj.: pozyskiwanie środków pieniężnych na realizację 
zadań statutowych, kreacja i organizacja akcji charytatywnych, promowanie idei pomagania w 
środowisku prawniczym i biznesowym oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR) 

 



2009 – 2015 – wspólnik zarządzający - komplementariusz w kancelarii „CASUS 
Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna” spółka komandytowa z siedzibą we 
Wrocławiu 
 
zakres obowiązków:  
zarządzanie kancelarią, usprawnianie procesów windykacji prawnej, koordynowanie obsługi prawnej w 
kancelarii o profilu windykacyjnym,  
 
2006 – 2016 – radca prawny w Grupie Kapitałowej SELENA FM S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu 
 
zakres obowiązków:  
obsługa prawna spółek polskich i zagranicznych Grupy Kapitałowej SELENA FM S.A. w następującym 
zakresie: obsługa zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, 
tworzenie kontraktów i umów, prawo międzynarodowe, M&A 
 
1999 - 2006 – prawnik w kancelarii „CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i 
Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 
 
zakres obowiązków:  
obsługa prawna klientów kancelarii w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa 
kontraktów i umów, sporów sądowych 
 
    
Udział w organach spółek / participation in the governing bodies of the 
companies: 
 
- członek Rady Nadzorczej: 
 
2007 - 2008 – SELENA FM S.A. 
2009 – 2014 - SELENA S.A. 
2018 – 2020 – ALTUS TFI S.A. 
 
Wykształcenie dodatkowe: 
 
2017 – 2018 – Szkoła Mówców - prowadzona przez Instytut Rozwoju “Złote Jabłko” – 
mówczyni na wielu szkoleniach i konferencjach 
 
Publikacje/Publications: 
 
- autorka licznych publikacji z zakresu prawa spółek handlowych w Dzienniku Gazecie 
Prawnej i Rzeczpospolitej; 
 
- autorka książek wydawanych na rzecz Fundacji Między Niebem a Ziemią: „Znajdź 
Sens”, „Życie jest Podróżą”, „Męski Świat”; 
 
Szkolenia/Trainings: 
 
- prowadzi szkolenia z zakresu prawa spółek handlowych, ochrony danych 

osobowych, prawa kontraktów i umów; 
 

 



Nagrody / Awards: 
 
2019 – Lider kompleksowej pomocy prawnej – nagroda przyznana przez miesięcznik 
„Businesswoman & Life” 
 
2019 – Kobieta Charyzmatyczna – nagroda przyznana przez miesięcznik „Why Story” 
 
2019 – Lider z powołania – nagroda przyznana przez miesięcznik „Why Story” 
 
2017 – Orły WPROST – ambasador województwa dolnośląskiego – nagroda 
przyznana przez miesięcznik WPROST 
 
2017 – Manager Award 2017 – nagroda przyznana przez miesięcznik MANAGER 
magazyn dla kadry zarządzającej 
 
2017 – Złoty Paragraf dla najlepszego radcy prawnego w Polsce – nagroda przyznana 
przez Dziennik Gazetę Prawną 
 
2015 – Prawnik Pro Bono 2015 – nagroda przyznana przez Rzeczpospolitą oraz 
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych 
 
2014 – Radca Prawny Roku 2014 – nagroda przyznana przez Krajową Izbę Radców 
Prawnych 
 
2013 / 2014 – Profesjonalistka Forbesa – nagroda dwukrotnie przyznana przez 
miesięcznik FORBES w kategorii najlepszy radca prawny województwa 
dolnośląskiego 
 
2012 – Kryształowe Serce Radcy Prawnego – nagroda przyznana przez Krajową Izbę 
Radców Prawnych 
 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Spółkę mojej kandydatury oraz życiorysu do publicznej 
wiadomości / I hereby agree that my candidacy and CV shall be made public by the Company. 

 
 

 
 
 
 

_______________ 
Podpis/Signature 

 


