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Prawnicy stawiają na Koszyki
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Kancelaria RESIST Rezanko Sitek, świadcząca kompleksowe
usługi doradcze dla biznesu, została najemcą warszawskiej
Hali Koszyki. Firma zajmie 900 mkw. w biurowej części
kultowego miejsca Warszawy.

Koszyki to nie tylko oryginalne koncepty gastronomiczne i sklepy, ale również
komfortowe powierzchnie biurowe. Zabytkową, secesyjną halę targową z trzech
stron otaczają butikowe biurowce o minimalistycznej architekturze,
zaprojektowane przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. W jednym z
nich, w budynku A, swoje biuro będzie mieć kancelaria RESIST. W transakcji
najemcy doradzała firma Reina Company.

Największą siłą Hali Koszyki jest jej niepowtarzalna
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Największą siłą Hali Koszyki jest jej niepowtarzalna
atmosfera, centralna lokalizacja i dizajnerski
charakter, które przyciągają firmy ceniące sobie
nieszablonowe i wysmakowane powierzchnie
biurowe. Z radością witamy w gronie naszych
najemców kancelarię RESIST, która doceniła te
atuty.
Anna Korwin-Kulesza, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland

Poszukiwaliśmy czegoś odmiennego od wysokich,
szklanych biurowców i zdecydowaliśmy się na
obiekt z klimatem, będący częścią jeszcze
przedwojennej Warszawy, odnowiony pięć lat
temu. Nowe biuro będzie wizytówką kancelarii,
która pozwoli odróżnić RESIST od innych firm
prawniczych.
Piotr Rezanko, partner w kancelarii RESIST

Zależało nam na uatrakcyjnieniu biura z punktu
widzenia klienta i pracownika. O wyborze Hali
Koszyki zdecydowała panująca tam kameralność,
która pozwoli kancelarii niezmiennie rozwijać się
przy zachowaniu swojego wizerunku firmy
prawniczej przywiązanej do swoich wartości,
innowacyjnej oraz zapewniającej pożądaną
dyskrecję. Dlatego zmiana biura związana jest z
tym niezwykłym miejscem - tętniącym życiem,
kolorowym i jednocześnie pozbawionym zimnej
atmosfery typowego budynku biurowego.
Oskar Sitek, partner w kancelarii RESIST



Kancelaria RESIST Rezanko Sitek jest jedną z największych niezależnych
kancelarii prawnych w Polsce specjalizujących się w prawie
restrukturyzacyjnym, upadłościowym, postępowaniach spornych i
egzekucyjnych, założoną w 2014 r. przez doświadczonych adwokatów Piotra
Rezanko i Oskara Sitka. RESIST to blisko 70-osobowy zespół adwokatów,
radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i aplikantów gwarantujących
doradztwo na najwyższym poziomie, osobiste zaangażowanie w sprawy klienta,
dostępność, sprawną i skuteczną komunikację oraz lojalność i poufność.
www.resist.pl  

Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w
Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w
secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią
2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny,
gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty
spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6
500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest
Globalworth.
www.koszyki.com
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