Dariusz Oleszczuk - partner
Radca prawny – członek Warszawskiej Izby Radców Prawnych. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1979, dyplom
z wyróżnieniem). Dariusz studiował ponadto na wydziałach School of Law
i School of Business amerykańskiego uniwersytetu stanowego Indiana
University (1988-89), Columbia Law School Program (1986), Salzburg Seminar
(1988) oraz na haskiej Academy of International Law (1984).
Od 2018 r. partner DT kierujący praktykami M&A i funduszy inwestycyjnych,
odpowiadający również za rozbudowę praktyki regulacyjnej w sektorach
energetycznym, obronnym, cyberbezpieczeństwa i TMT. Ponadto Dariusz
Oleszczuk będzie odpowiedzialny za rozwój relacji międzynarodowych DT,
w tym współpracę z czołowymi światowymi i europejskimi kancelariami
prawnymi.
Dariusz Oleszczuk jest szeroko rozpoznawany na międzynarodowym rynku
prawnym jako pierwszy i dotychczas jedyny Polak, który kierował światową kancelarią prawną, doprowadził ją do
dominującej pozycji w Polsce, a następnie przekształcił w największą firmę prawną na świecie.
Dariusz Oleszczuk w 1991 otworzył warszawskie biuro Salans, którym następnie kierował przez 10 lat. W tym
samym roku został wybrany partnerem w międzynarodowej kancelarii prawnej, jako pierwszy w historii Polak.
W 1999 r. został wybrany do Globalnego Boardu Salans, którego członkiem był przez następne 14 lat. W 2005 r.
został wybrany Global Managing Partner tej kancelarii, którą to rolę sprawował przez trzy kolejne trzyletnie
kadencje. Pod jego kierownictwem Salans podwoił swoją wielkość i przychody, otwierając 6 nowych biur
i osiągając pozycję szóstej największej niezależnej kancelarii prawnej w Europe w 2012 r.
Dariusz Oleszczuk jest jednym z założycieli Dentons. W 2013 r. kierował uczestnictwem Salans w trójstronnym
połączeniu z amerykańsko-angielską kancelarią SNR Denton I kanadyjską kancelarią Fraser Milner Casgrain
i późniejszymi negocjacjami z amerykańską kancelarią McKenna Long & Aldridge (które doprowadziły do
późniejszej fuzji tej kancelarii z Dentons). W 2014 r. mec. Oleszczuk odegrał kluczową role w połączeniu Dentons
z największą chińską kancelarią Dacheng, co doprowadziło do powstania 大成 Dentons, największej kancelarii
prawnej na świecie zajmującej 10 pozycję Acritas 2017 Global Elite Brand Index.
Dariusz Oleszczuk był Chief Executive Officer Dentons Europe odpowiedzialnym za strategiczne zarządzanie,
pozycję rynkową, rozwój a także wyniki finansowe europejskiego regionu. Był też jednym z kluczowych liderów
globalnej firmy prawnej Dentons, członkiem jej Global Management Committee (odpowiednik globalnego
zarządu) oraz członkiem Globalnego Boardu.
Od 1999 roku Dariusz Oleszczuk jest arbitrem rekomendowanym przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie.

Dariusz Oleszczuk był przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Polska Telefonia Cyfrowa PTC, największego
operatora telefonii mobilnej w Polsce (obecnie T-Mobile). Był także członkiem rady nadzorczej jednego
z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, spółki giełdowej, która była jednym z wehikułów procesu masowej
prywatyzacji w Polsce.
Dariusz Oleszczuk ma ponad 30 lat doświadczenia w reprezentowaniu międzynarodowych korporacji, funduszy
private equity, banków i innych instytucji w inwestycjach, fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjach oraz złożonych
transakcjach finansowych. Zyskał powszechne uznanie za pełnienie roli lidera polskiego zespołu prawników
doradzających Vivendi w 11-letniej walce z Deutsche Telekom o kontrolę nad liderem polskiego rynku telefonii
mobilnej.

Dariusz Oleszczuk był konsultantem Banku Światowego w kwestiach polskiego prawa korporacyjnego.
Od 2016 roku jest członkiem Online Executive Panel McKinsey & Company.
Dariusz Oleszczuk jest wysoko rekomendowanym ekspertem przez The Legal 500 EMEA, Chambers Global, PLC
Which Lawyer? oraz European Legal Experts w dziedzinach M&A (fuzje i przejęcia), prawo korporacyjne i prawo
energetyczne. W ostatnim okresie (2016-2017) był rekomendowany w Polsce przez “Best Lawyers” w dziedzinie
prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.

