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Firma

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy jest firmà Êwiadczàcà pe∏en

zakres us∏ug prawnych dla biznesu. Firma zosta∏a za∏o˝ona w 1998 r.

przez mecenasa Piotra Kochaƒskiego. Obecnie zespó∏ sk∏ada si´ 

z 24 Partnerów i 25 prawników: adwokatów, radców prawnych, 

doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy

wspó∏pracujà ze sobà w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

Dysponujemy specjalistycznà wiedzà prawniczà i doÊwiadczeniem oraz

znajomoÊcià rynku i potrzeb poszczególnych bran˝. Posiadamy bogatà

praktyk´ w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, 

motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzeda˝y detalicznej,

chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego,

mediów i reklamy. 

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Par tnerzy to spó∏ka zorganizowana

nowoczeÊnie i dostosowana do wymagaƒ klientów. Oferujemy naszym

klientom sta∏y dost´p do wszystkich dokumentów zwiàzanych 

z prowadzonà obs∏ugà poprzez stworzony przez nas system 

informatyczny IRAAPORT®. Platforma IRAAPORT® to nasz autorski 

projekt, który powsta∏ i jest wykorzystywany w celu usprawnienia

wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami.

Firma zajmuje od lat czo∏owe pozycje w rankingach prawniczych i jest

rekomendowana jako wiodàcy specjalista w wielu dziedzinach prawa

przez presti˝owe magazyny, takie jak PLC Which Lawyer, Legal 500,

European Legal Experts. 

Dzi´ki sieci biur w Polsce oraz cz∏onkostwu w mi´dzynarodowych 

organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz

Mackrell International  zapewniamy klientom pe∏ne wsparcie zarówno 

w projektach lokalnych, jak i mi´dzynarodowych.

KZR&P jest 24. najwi´kszà  firmà prawniczà w Polsce  

– Rzeczpospolita,  Ranking Kancelarii Prawniczych, 17 kwietnia 2012 r.

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy

laureatem Medalu Europejskiego 2013

Business Centre Club,

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

i Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spo∏ecznego



Oferowane us∏ugi:

■ Pomoc klientom z bran˝y deweloperskiej na wszystkich 

etapach realizowanych przez nich inwestycji, w tym

sporzàdzanie umów deweloperskich, reprezentacja 

w negocjacjach z podmiotami finansujàcymi oraz pomoc

przy procesie sprzeda˝y lokali;

■ Reprezentacja klientów przed sàdami m.in. w sporach

sàsiedzkich, w sprawach o eksmisj´, o bezumowne 

korzystanie z nieruchomoÊci oraz w post´powaniu 

wieczysto-ksi´gowym.  

■ Reprezentacja klientów przed organami administracji 

m.in. w sprawach zwiàzanych z planami zagospodarowania

przestrzennego, w post´powaniach przetargowych 

czy w sprawach dotyczàcych przekszta∏cenia prawa

u˝ytkowania w prawo w∏asnoÊci.

■ Doradztwo we wszelkich sprawach zwiàzanych z podatkami

lokalnymi, op∏atami adiacenckimi, op∏atami za u˝ytkowanie

wieczyste, w tym zast´pstwo w post´powaniu 

administracyjnym i sàdowo-administracyjnym. 
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A˝ co trzeci z najbogatszych Polaków wed∏ug listy magazynu Forbes

dzia∏a na rynku nieruchomoÊci. KZR&P rozumiejàc, jak istotna dla

wi´kszoÊci przedsi´biorców jest w∏aÊnie ta bran˝a oferuje 

kompleksowà obs∏ug´ prawnà we wszelkich sprawach zwiàzanych 

z posiadaniem tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci. 

Nasz zespó∏ to grupa Êwietnie wykszta∏conych i doÊwiadczonych

prawników, którzy sà wsparciem dla podmiotów zajmujàcych si´ 

codziennà obs∏ugà i zarzàdzaniem nieruchomoÊciami – mened˝erów

powierzchni handlowych i biurowych, posiadaczy tytu∏ów w∏asnoÊci 

i u˝ytkowania, deweloperów i spó∏dzielni mieszkaniowych.

Ogólne doradztwo z zakresu 
prawa nieruchomoÊci

Ma∏gorzata Jarosiƒska
m.jarosinska@kochanski.pl

+48 660 765 904

Sylwia Uzi´b∏o
s.uzieblo@kochanski.pl

+48 660 765 929
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Rafa∏ Rapala
r.rapala@kochanski.pl 

+48 608 444 650

Inwestycje w nieruchomoÊci sà, obok gie∏dy, jednym z najlepszych

sposobów na zarabianie pieni´dzy. KZR&P wspiera zarówno wi´kszych

jak i mniejszych inwestorów na tym rynku Êwiadczàc us∏ugi dla 

nabywców oraz sprzedajàcych przy transakcjach dotyczàcych ca∏ych

pakietów bàdê pojedyƒczych nieruchomoÊci. 

BraliÊmy udzia∏ w transakcjach nieruchomoÊciowych we wszystkich

znaczàcych sektorach, w tym mieszkaniowym, biurowym, handlowym

i nieruchomoÊci przemys∏owych. Doradzamy mi´dzynarodowym 

funduszom nieruchomoÊciowym, jak równie˝ klientom, którzy

prowadzà produkcj´ lub dzia∏alnoÊç us∏ugowà w Polsce. 

PrzeprowadziliÊmy jednà z najwi´kszych transakcji leasingu zwrotnego 

z portfela hipermarketów zlokalizowanych w kilku du˝ych miastach 

w Polsce.

Transakcje nieruchomoÊciowe

Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459

Oferowane us∏ugi:

■ Zapewnienie nabywcom nieruchomoÊci pe∏nego zakresu

badania prawnego due diligence dotyczàcego 

w szczególnoÊci tytu∏u prawnego, zagadnieƒ zwiàzanych 

z zabudowà, ochronà Êrodowiska, roszczeniami 

reprywatyzacyjnymi, dzier˝awà i innymi kwestiami istotnymi

dla transakcji;

■ Prowadzenie dla sprzedawców nieruchomoÊci

tzw. due diligence data room oraz reprezentowanie klientów 

we wszelkich kontaktach z przedstawicielami kupujàcego;

■ Doradztwo w kwestiach struktury transakcji;

■ Pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleƒ w∏adz paƒstwowych

i lokalnych;

■ Reprezentowanie klientów w negocjacjach oraz sporzàdzanie

wszelkich dokumentów transakcyjnych;

■ Doradztwo podatkowe.
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Zespó∏ KZR&P specjalizujàcy si´ w prawie nieruchomoÊci doradza 

w sprawach dotyczàcych finansowania nabycia nieruchomoÊci 

komercyjnych.

Mamy bogate doÊwiadczenie w prowadzeniu projektów dotyczàcych

biurowców, hoteli i oÊrodków wypoczynkowych, obiektów

sportowych, centrów handlowych i obiektów wielofunkcyjnych,

zak∏adów energetycznych, kompleksów przemys∏owych i badawczych,

magazynów i wielorodzinnych projektów mieszkaniowych.

Nasi klienci wywodzà si´ zarówno z sektora prywatnego jak 

i publicznego. Obs∏ugujemy  deweloperów, zagraniczne fundusze 

nieruchomoÊciowe oraz prywatnych w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. 

Nasi prawnicy Êwiadczà równie˝ us∏ugi z zakresu nieruchomoÊci dla

korporacji i innych klientów nabywajàcych lub wynajmujàcych

powierzchnie pod siedzib´, biura, magazyny oraz dla wszelkich celów

zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Finansowanie nieruchomoÊci

Rafa∏ Zi´ba
r.zieba@kochanski.pl

+48 508 326 300

Oferowane us∏ugi:

■ Rozwój struktur finansowych i korporacyjnych;

■ Badania due diligence;

■ Reprezentowanie klientów w negocjacjach z bankami 

i innymi instytucjami finansowymi;

■ Przygotowywanie umów po˝yczek, kredytów, leasingu 

oraz umów najmu zwrotnego i innych;

■ Doradztwo w zakresie ró˝nego rodzaju zabezpieczeƒ;

■ Przygotowanie niezb´dnej dokumentacji transakcyjnej;

■ Doradztwo w zakresie wszelkich aspektów dotyczàcych

wykonania podj´tych zobowiàzaƒ;

■ Doradztwo w zakresie refinansowania i restrukturyzacji

zad∏u˝enia.

Agata Szymaƒska-Rapkiewicz
a.szymanska-rapkiewicz@kochanski.pl 

+48 660 765 914
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W rankingu Banku Âwiatowego „Doing Business”, w kategorii „czas

potrzebny na uzyskanie pozwolenia budowlanego”, Polska zajmuje

160. miejsce. Fakt ten pokazuje, jak bardzo skomplikowany jest proces

inwestycyjny na gruncie polskiego prawa. 

KZR&P Êwiadczy swoim klientom pomoc prawnà na ka˝dym etapie

procesu inwestycyjnego poczàwszy od kwestii Êrodowiskowych

poprzez kwestie planistyczne po kwestie budowlane. W zale˝noÊci od

potrzeb klienta reprezentujemy go w odpowiednich post´powaniach

administracyjnych i sàdowo-administracyjnych lub przeprowadzamy

badania zgodnoÊci zakoƒczonych ju˝ procesów inwestycyjnych 

z obowiàzujàcymi przepisami. S∏u˝ymy wsparciem prawnym 

w przypadku powstania katastrof budowlanych czy szkód

Êrodowiskowych.. 

Prawo budowlane

Pawe∏ Gunia
p.gunia@kochanski.pl 

+48 883 323 463

Oferowane us∏ugi:

■ Pomoc przy ubieganiu si´ o poszczególne decyzje 

administracyjne niezb´dne do realizacji projektu

budowlanego; 

■ Obrona interesów w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w toku 

opracowywania i uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

■ Ocena wydanych decyzji administracyjnych pod kàtem 

ich legalnoÊci wraz z rekomendacjà skorzystania 

ze Êrodków ochrony prawnej; 

■ Reprezentacja inwestorów w dochodzeniu roszczeƒ 

od podmiotów blokujàcych inwestycje w sposób

nieuprawniony; 

■ Negocjowanie kontraktów budowlanych; 

■ Reprezentacja klientów przed sàdami administracyjnymi 

i Naczelnym Sàdem Administracyjnym, m.in. w sporach

mi´dzy uczestnikami procesu budowlanego.  Magdalena Mitas
m.mitas@kochanski.pl

+48 660 765 916
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Prawnicy KZR&P fachowo doradzajà zarówno najemcom jak 

i wynajmujàcym we wszystkich zagadnieniach zwiàzanych 

z umowami najmu. Zapewniamy pe∏en zakres doradztwa poczàwszy

od przygotowania i zawarcia umowy poprzez wszelkie bie˝àce kwestie

zwiàzane z jej wykonywaniem, a skoƒczywszy na rozwiàzywaniu

sporów pomi´dzy kontrahentami oraz reprezentowaniu ich przed

w∏aÊciwymi sàdami powszechnymi lub arbitra˝owymi.

Nasi klienci to g∏ównie mi´dzynarodowe fundusze nieruchomoÊci 

posiadajàce biurowce klasy A, jak równie˝ w∏aÊciciele powierzchni

komercyjnych i magazynowych w ca∏ym kraju. Wspó∏pracujemy tak˝e

z zarzàdcami nieruchomoÊci, wspierajàc ich w codziennej pracy

poprzez kompleksowà obs∏ug´ prawnà.

Umowy najmu

Tobiasz Szychowski
t.szychowski@kochanski.pl

+48 660 765 925

Oferowane us∏ugi:

■ Reprezentowanie klientów w negocjacjach i sporzàdzaniu

umów najmu;

■ Bie˝àce doradztwo przy wprowadzaniu zmian do umów ju˝

obowiàzujàcych i we wszelkich relacjach z kontrahentami;

■ Reprezentowanie w sporach wynikajàcych z umowy najmu, 

post´powania przedsàdowego, jak równie˝ post´powania

sàdowego toczàcego si´ przed sàdami powszechnymi 

i arbitra˝owymi;

■ Wsparcie klientów w zakresie prowadzenia wszelkich spraw

zwiàzanych z post´powaniem eksmisyjnym;

■ Prowadzenie wszelkich spraw dotyczàcych windykacji 

i upad∏oÊci najemców.

Anna Gwiazda
a.gwiazda@kochanski.pl

+48 660 765 903
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Roszczenia reprywatyzacyjne

Pomimo up∏ywu ponad 20 lat od transformacji ustrojowej, Polska 

nadal nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Jednak wielu by∏ych 

w∏aÊcicieli nie chce d∏u˝ej czekaç na jej uchwalenie. By wywalczyç zwrot

mienia bàdê wyp∏at´ odpowiedniego odszkodowania, zdecydowali si´ 

na rozpocz´cie cz´sto kosztownych i d∏ugotrwa∏ych procedur 

sàdowo-administracyjnych. 

Niewàtpliwie, pomoc sprawnych i doÊwiadczonych prawników 

przyczyni∏a si´ do tego, ˝e tak du˝a cz´Êç z nich odnios∏a sukces.  

Kamil Osiƒski
k.osinski@kochanski.pl

+48 660 765 918

Oferowane us∏ugi:

■ Doradztwo w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji roszczeƒ 

by∏ych w∏aÊcicieli w ramach planowania oraz przygotowania 

procesów inwestycyjnych;

■ Przeprowadzanie badaƒ due diligence w zakresie oceny 

zasadnoÊci roszczeƒ dotyczàcych odzyskiwania nieruchomoÊci 

oraz roszczeƒ reprywatyzacyjnych;

■ Pomoc prawna w zakresie spraw zwiàzanych z dekretem 

warszawskim oraz dekretem o reformie rolnej;

■ Obs∏uga prawna post´powaƒ administracyjnych i sàdowych 

dotyczàcych odzyskiwania nieruchomoÊci, roszczeƒ 

reprywatyzacyjnych oraz odszkodowaƒ z tytu∏u bezumownego

korzystania z cudzego mienia;

■ Kompleksowe doradztwo w zakresie regulowania stanu prawnego

nieruchomoÊci obj´tych roszczeniami reprywatyzacyjnymi;

■ Doradztwo w zakresie zwrotów znacjonalizowanych majàtków 

oraz zwrotów wyw∏aszczonych nieruchomoÊci;

■ Obs∏uga post´powaƒ dotyczàcych utraconego mienia

˝ydowskiego oraz mienia zabu˝aƒskiego;

■ Doradztwo w zakresie post´powaƒ dotyczàcych gruntów 

wyw∏aszczonych przez Skarb Paƒstwa bàdê jednostki samorzàdu

terytorialnego pod inwestycje drogowe.

Konrad Orlik
k.orlik@kochanski.pl

+48 883 323 479
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RAACS®– innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji 
w zakresie us∏ug prawnych

Nasza firma z uwagi na dynamiczny rozwój oraz dà˝enie do wdra˝ania

innowacyjnych rozwiàzaƒ biznesowych opartych na kompleksowej 

i profesjonalnej obs∏udze prawnej firm z ró˝nych bran˝, a tak˝e 

w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w zakresie szybkiego 

i pe∏nego wglàdu w powierzone nam sprawy, wprowadzi∏a na polski

rynek autorskie i innowacyjne rozwiàzanie technologiczne IRAAPORT®. 

System IRAAPORT® u∏atwia nie tylko zarzàdzanie kancelarià prawnà,

ale przede wszystkim dzi´ki modu∏owi RAACS® stanowi doskona∏e 

i proste w obs∏udze narz´dzie do komunikacji mi´dzy kancelarià a jej

klientami. Dzi´ki temu modu∏owi klient ma jasny i czytelny obraz

warunków i przebiegu wspó∏pracy.

RAACS® zapewnia ca∏odobowy bezpieczny dost´p do akt ka˝dej

powierzonej sprawy i pozwala na jej monitorowanie w trybie online 

o ka˝dej porze, w dowolnym miejscu na Êwiecie. Zapewnia to 

przejrzystoÊç Êwiadczonych przez nas us∏ug, a tym samym zwi´ksza

produktywnoÊç, poprawia wydajnoÊç i obni˝a koszty administracyjne.

Charakterystyczne cechy RAACS®:

■ Dost´p do danych z dowolnego miejsca na Êwiecie;

■ Ca∏odobowa zdalna kontrola spraw powierzonych kancelarii;

■ Mo˝liwoÊç spersonalizowania systemu do indywidualnych

potrzeb klienta;

■ Funkcjonalnie rozbudowany dost´p online do akt 

prowadzonych spraw;

■ Automatyczne monitorowanie terminów poszczególnych

spraw;

■ Prostota obs∏ugi  i bezpieczeƒstwo zawartych w nim danych;

■ Intuicyjny interfejs przeglàdarki internetowej dostosowany

do urzàdzeƒ mobilnych typu BlackBerry, iPad, iPhone, itp;

■ Unikalna us∏uga na polskim rynku.

®



ambitious but respectful
ambitni ale uprzejmi

creative but clearsighted
twórczy ale realistyczni

effective and affordable
skuteczni i dost´pni

traditional but innovative
tradycyjni lecz innowacyjni

efficient and meticulous
szybcy i precyzyjni

local yet global
lokalni lecz zglobalizowani

conservative but sharp
konserwatywni ale nowoczeÊni

open and dependable
nowatorscy i rzetelni



www.kochanski.pl

Kontakt:

email: biuro@kochanski.pl

tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

Metropolitan

Plac Pi∏sudskiego 1

00-078 Warszawa, Polska

Biuro czynne:

poniedzia∏ek-piàtek w godz. 9.00 – 20.00


