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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:

■ Bie˝àce doradztwo podatkowe w zakresie podatku

dochodowego od osób prawnych;

■ Us∏ugi optymalizacji podatkowej;

■ Przeglàdy podatkowe;

■ Analiza umów handlowych w celu zidentyfikowania 

potencjalnego ryzyka podatkowego oraz obszarów 

optymalizacji obcià˝eƒ publicznoprawnych;

■ Doradztwo podatkowe w zakresie akcji marketingowych;

■ Pomoc w wyborze optymalnej podatkowo formy dzia∏alnoÊci

gospodarczej.

Dr Andrzej Malec jest rekomendowanym doradcà podatkowym 

– Global Law Expert, 2011
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Âwiadczymy us∏ugi bie˝àcego doradztwa podatkowego dla klientów

korporacyjnych dzia∏ajàcych w sektorach takich jak: nieruchomoÊci,

media, bankowoÊç i rynki kapita∏owe, motoryzacja, FMCG, 

energetyka i energia odnawialna, opieka zdrowotna oraz bran˝a

turystyczna. 

Zarówno firmom krajowym, jak i mi´dzynarodowym grupom

kapita∏owym oferujemy efektywne rozwiàzania podatkowe, majàce na

celu rozwiàzywanie bie˝àcych problemów w prowadzonej  dzia∏alnoÊci

gospodarczej, a tak˝e optymalizacj´ obcià˝eƒ publicznoprawnych.

Doradzamy klientom na etapie planowania oraz realizacji projektów. 

Wspieramy klientów w zarzàdzaniu ryzykiem podatkowym, wyst´pujemy

o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz

reprezentujemy firmy przed organami podatkowymi i sàdami 

administracyjnymi. 

Oferujemy przeglàdy podatkowe, majàce na celu weryfikacj´ rozliczeƒ

podatkowych, identyfikacj´ ryzyka podatkowego oraz wskazanie

obszarów planowania podatkowego.

CIT

Andrzej Malec
a.malec@kochanski.pl

+48 660 765 920
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Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459

Nasi eksperci w zakresie podatku VAT Êwiadczà us∏ugi kompleksowego

doradztwa dla klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Pomagamy naszym klientom zrozumieç skomplikowane polskie oraz

unijne przepisy w zakresie podatku VAT oraz wyeliminowaç b∏´dy w ich

stosowaniu. 

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie prawid∏owoÊci rozliczeƒ 

z tytu∏u VAT, ale tak˝e zmniejszenie ryzyka podatkowego, zwiàzanego 

z transakcjami podlegajàcymi opodatkowaniu. 

Âwiadczymy szeroki zakres us∏ug sprawozdawczoÊci podatkowej 

w zakresie VAT, mi´dzy innymi przygotowujemy okresowe deklaracje

VAT oraz ich korekty, deklaracje Intrastat oraz informacje podsumowujàce

VAT-UE.

VAT

Oferowane us∏ugi:

■ Bie˝àce doradztwo w zakresie podatku VAT;

■ Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji wspólnotowych;

■ Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomoÊciami;

■ Doradztwo podatkowe w zakresie akcji marketingowych, 

w tym opodatkowania nieodp∏atnej dostawy towarów 

i nieodp∏atnego Êwiadczenia us∏ug;

■ Przeglàdy podatkowe;

■ Doradztwo w zakresie zwrotu podatku VAT;

■ Pomoc w zakresie rejestracji podatników VAT i VAT-UE;

■ Us∏ugi sprawozdawczoÊci podatkowej w zakresie podatku

VAT; 

■ Doradztwo podatkowe w zakresie specjalnych procedur VAT,

w szczególnoÊci dotyczàce us∏ug turystycznych.

Anna Zi´ba
a.zieba@kochanski.pl

+48 883 323 480
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W KZR&P oferujemy przedsi´biorcom kompleksowe us∏ugi doradztwa

podatkowego dla transakcji transgranicznych oraz us∏ugi 

mi´dzynarodowego planowania podatkowego. 

Nasze us∏ugi ukierunkowane sà na optymalizacj´ podatkowà zarówno

bie˝àcej dzia∏alnoÊci operacyjnej spó∏ek, jak i na efektywnà podatkowo

wyp∏at´ zysku udzia∏owcom i akcjonariuszom. Dzi´ki wspó∏pracy 

z prawnikami zrzeszonymi w organizacji Mackrell International,

mo˝emy zaproponowaç naszym klientom wiele mi´dzynarodowych

rozwiàzaƒ optymalizacyjnych. 

Âwiadczymy równie˝ bie˝àce us∏ugi doradztwa podatkowego 

w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i nale˝noÊci licencyjnych

wyp∏acanych przez polskie podmioty zagranicznym udzia∏owcom 

i kontrahentom. Pomagamy tak˝e w wype∏nianiu administracyjnych

obowiàzków zwiàzanych z wyp∏atà takich nale˝noÊci.  

Mi´dzynarodowe prawo podatkowe

Anna Zi´ba
a.zieba@kochanski.pl

+48 883 323 480

Oferowane us∏ugi:

■ Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji 

transgranicznych, w tym podatków dochodowych i podatku 

od czynnoÊci cywilnoprawnych;

■ Doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo wyp∏aty

dywidend, odsetek i nale˝noÊci licencyjnych;

■ Mi´dzynarodowe planowanie podatkowe w celu optymalizacji

podatkowych i niepodatkowych obcià˝eƒ publicznoprawnych;

■ Wsparcie na etapie realizacji projektów optymalizacyjnych;

■ Przeglàdy podatkowe, majàce na celu identyfikacj´ ryzyka

podatkowego, zwiàzanego z transakcjami mi´dzynarodowymi

oraz weryfikacj´ wype∏nienia obowiàzków o charakterze

administracyjnym, zwiàzanych z takimi transakcjami.
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Âwiadczymy us∏ugi doradztwa podatkowego dla pracodawców,

akcjonariuszy, kadry kierowniczej i pracowników wy˝szego szczebla.

Pomagamy p∏atnikom w wype∏nianiu zobowiàzaƒ na∏o˝onych na nich

przepisami prawa. Âwiadczymy równie˝ us∏ugi doradztwa w zakresie

innych obcià˝eƒ publicznoprawnych, takich jak: ubezpieczenia spo∏eczne

i ubezpieczenie zdrowotne. Oferujemy efektywne podatkowo modele

wynagrodzeƒ dla kadry kierowniczej. 

Doradzamy równie˝ akcjonariuszom, kadrze zarzàdzajàcej oraz 

pracownikom wy˝szego szczebla w sprawach zwiàzanych z rozliczeniami

podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT

Andrzej Malec
a.malec@kochanski.pl

+48 660 765 920

Oferowane us∏ugi:

■ Bie˝àce doradztwo podatkowe w zakresie podatku

dochodowego od osób fizycznych;

■ Efektywne podatkowo modele wynagrodzeƒ dla kadry

kierowniczej i pracowników wy˝szego szczebla;

■ Doradztwo podatkowe i wsparcie w zakresie tworzenia 

i realizacji programów opcji pracowniczych;

■ Doradztwo dla pracodawców, obejmujàce kwestie zwiàzane 

z oddelegowaniem polskich pracowników do pracy 

za granicà oraz zatrudnianiem cudzoziemców 

w Polsce;

■ Przygotowywanie instrukcji dla p∏atników PIT w zakresie

prawid∏owego i terminowego wywiàzywania si´ przez nich 

z obowiàzków na∏o˝onych przez prawo; 

■ Doradztwo w zakresie innych obcià˝eƒ publicznoprawnych,

takich jak ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne. 

W wyniku skargi KZR&P, 

Wojewódzki Sàd Administracyjny orzek∏, ˝e 

obj´cie akcji w∏asnych przez spó∏k´ 

nie stanowi przychodu dla jej udzia∏owca.

- Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie, 

III SA/Wa 2784/10

Anna Gwiazda
a.gwiazda@kochanski.pl

+48 660 765 903
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Oferujemy kompleksowe us∏ugi, których celem jest optymalizacja

zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych obcià˝eƒ 

publicznoprawnych. Dzi´ki wspó∏pracy z prawnikami z firm 

zrzeszonych w Mackrell International oferujemy naszym klientom nie

tylko krajowe, ale tak˝e mi´dzynarodowe rozwiàzania optymalizacyjne. 

Nasze us∏ugi obejmujà opracowywanie planów optymalizacji 

i restrukturyzacji podatkowych, dostosowanych do indywidualnych

potrzeb klientów. Oferujemy tak˝e pomoc prawno-podatkowà na etapie

wdra˝ania.

Dysponujemy du˝ym doÊwiadczeniem w zakresie planowania transakcji

efektywnych podatkowo, takich jak: sprzeda˝ przedsi´biorstwa, sprzeda˝

zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa, sprzeda˝ udzia∏ów oraz 

nieruchomoÊci. Wspieramy naszych klientów w procesie aktualizacji

wyceny wartoÊci podatkowej poszczególnych Êrodków trwa∏ych oraz

wartoÊci niematerialnych i prawnych, m.in. znaków towarowych, co

mo˝e skutkowaç obni˝eniem podstawy opodatkowania.

Dynamiczne planowanie podatkowe

Rafa∏ Zi´ba
r.zieba@kochanski.pl

+48 508 326 300

Oferowane us∏ugi:

■ Planowanie podatkowe dla grup kapita∏owych i spó∏ek 

oraz osób fizycznych (np. akcjonariuszy);

■ Mi´dzynarodowe planowanie podatkowe;

■ Doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo restrukturyzacji;

■ Bie˝àce doradztwo prawno-podatkowe 

w trakcie realizacji projektów 

optymalizacyjnych 

i planów restrukturyzacyjnych.

Andrzej Malec
a.malec@kochanski.pl

+48 660 765 920

Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459
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Fuzje i przej´cia

Prawnicy KZR&P Êwiadczà klientom kompleksowe us∏ugi doradztwa

prawno-podatkowego, majàce na celu zminimalizowanie ryzyka

zwiàzanego z transakcjami fuzji i przej´ç. 

Pomagamy w sposób efektywny podatkowo w przeprowadzaniu

transakcji, takich jak: przej´cia, zbycie przedsi´biorstwa, fuzje i joint

venture. Doradzamy naszym klientom podczas wszystkich etapów

transakcji – od ich planowania po realizacj´.  

Pomagamy tak˝e zarzàdzaç ryzykiem podatkowym oraz optymalizowaç

przep∏ywy pieni´˝ne netto.

Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459

Oferowane us∏ugi:

■ Doradztwo prawno-podatkowe na etapie tworzenia planu

transakcji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

klienta;

■ Due diligence prawne i podatkowe majàce na celu 

zidentyfikowanie oraz ocen´ potencjalnego ryzyka

podatkowego, zwiàzanego z przedmiotem transakcji;

■ Bie˝àce doradztwo prawno-podatkowe na wszystkich etapach

transakcji;

■ Doradztwo w zakresie sprawozdawczoÊci prawno-podatkowej

w zwiàzku z transakcjami fuzji i przej´ç.

„Zespó∏ KZR&P zapewni∏ naszej firmie profesjonalne, 

dostosowane do naszych potrzeb us∏ugi doradztwa podatkowego 

i prawnego przy transakcji fuzji i przej´cia”

– Marcin Dymnicki, CFO, TUI Poland

Szymon Ga∏kowski
s.galkowski@kochanski.pl 

+48 883 323 454 
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Wspieramy klientów w zakresie zarzàdzania ryzykiem podatkowym,

jakie powstaje w transakcjach z podmiotami powiàzanymi. 

Oferujemy tak˝e wsparcie w efektywnym podatkowo planowaniu

transakcji pomi´dzy podmiotami powiàzanymi zgodnie z prawem 

polskim oraz wytycznymi Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej 

i Rozwoju (OECD). 

Wspieramy naszych klientów w procesie przygotowania dokumentacji

cen transferowych. Dodatkowo, reprezentujemy klientów przed 

organami podatkowymi i sàdami administracyjnymi w sporach 

dotyczàcych cen transferowych.

Ceny transferowe

Andrzej Malec
a.malec@kochanski.pl

+48 660 765 920

Oferowane us∏ugi:

■ Przeglàdy podatkowe obejmujàce analiz´ przeprowadzonych

transakcji pod kàtem ryzyka cen transferowych 

oraz okreÊlenia obowiàzku dokumentacyjnego;

■ Przeglàdy podatkowe majàce na celu rozpoznanie ryzyka

dotyczàcego cen transferowych oraz dope∏nienia obowiàzku

sporzàdzenia dokumentacji cen transferowych;

■ Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych 

oraz ocena dokumentacji klienta pod kàtem zgodnoÊci 

z obowiàzujàcymi przepisami;

■ Opracowywanie polityki cen transferowych, dostosowanej do

rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez klienta;

■ Przygotowywanie analizy porównawczej (benchmark studies);

■ Sporzàdzanie umów z podmiotami powiàzanymi oraz analiza

umów przygotowanych przez klienta pod kàtem potencjalnych

ryzyk podatkowych.



Post´powanie podatkowe

Prowadzenie sporów oraz egzekwowanie swoich uprawnieƒ jest 

nieuniknione podczas prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej 

i dokonywania transakcji zarówno krajowych jak i mi´dzynarodowych.

Wykorzystujàc nasze doÊwiadczenie reprezentujemy klientów przed

organami podatkowymi oraz przed sàdami administracyjnymi 

i cywilnymi. Prowadzimy równie˝ post´powania arbitra˝owe.

Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459
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Oferowane us∏ugi:

■ Reprezentowanie klientów w post´powaniach podatkowych,

w szczególnoÊci przygotowywanie odwo∏aƒ, wniosków 

o zwrot nadp∏aty podatku czy wniosków o wznowienie

post´powania podatkowego;

■ Reprezentowanie klientów i Êwiadczenie us∏ug doradztwa

podatkowego w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej

przez organy podatkowe;

■ Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie

ogólnych oraz indywidualnych interpretacji prawa

podatkowego;

■ Reprezentowanie klientów przed sàdami administracyjnymi,

w tym przygotowywanie skarg do wojewódzkich sàdów

administracyjnych, skarg kasacyjnych i innych pism 

procesowych oraz reprezentowanie klientów na rozprawach;

■ Reprezentowanie klientów w post´powaniach 

karno-skarbowych;

■ Reprezentowanie klientów przed sàdami cywilnymi;

■ Reprezentowanie klientów w krajowych i mi´dzynarodowych

post´powaniach arbitra˝owych.

Tobiasz Szychowski
t.szychowski@kochanski.pl

+48 660 765 925
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Eksperci KZR&P zapewniajà fachowe doradztwo w zakresie

podatków lokalnych, w szczególnoÊci podatku od nieruchomoÊci. 

Oferujemy bie˝àce doradztwo podatkowe oraz us∏ugi sprawozdawczoÊci

podatkowej w zakresie podatków lokalnych. Wspieramy naszych 

klientów w zarzàdzaniu ryzykiem podatkowym, wynikajàcym 

z nieprecyzyjnych przepisów ustawowych i praktyki organów

podatkowych, cz´sto ró˝niàcych si´ w zale˝noÊci od gminy. 

Pomagamy tak˝e w identyfikowaniu przedmiotu opodatkowania 

i stosowaniu odpowiednich stawek podatkowych. Âwiadczymy us∏ugi

planowania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoÊci.

Podatki lokalne

Andrzej Malec
a.malec@kochanski.pl

+48 660 765 920

Oferowane us∏ugi:

■ Bie˝àce doradztwo podatkowe;

■ Przygotowywanie wniosków do lokalnych organów

podatkowych o wydanie indywidualnych interpretacji

przepisów prawa podatkowego; 

■ Reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji z lokalnymi

organami podatkowymi w zakresie podatku 

od nieruchomoÊci;

■ Reprezentowanie klientów w sporach z lokalnymi organami

podatkowymi;

■ Przeglàdy podatkowe, majàce na celu weryfikacj´

poprawnoÊci rozliczeƒ podatku od nieruchomoÊci 

oraz rekomendowanie optymalnych rozwiàzaƒ;

Dzi´ki wspó∏pracy z innymi dzia∏ami w naszej firmie 

oraz naszemu cz∏onkostwu w stowarzyszeniach prawniczych

Mackrell International i International Lawyers Network 

zapewniamy naszym klientom obs∏ug´ prawnà 

i doradztwo podatkowe dostosowane do ich potrzeb.

Ma∏gorzata Jarosiƒska
m.jarosinska@kochanski.pl

+48 660 765 904
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SprawozdawczoÊç podatkowa

Pomagamy przedsi´biorcom w Polsce w wype∏nianiu, na∏o˝onych na

nich przez prawo, obowiàzków administracyjnych na wszystkich 

etapach dzia∏alnoÊci firmy. 

Wspieramy naszych klientów, mi´dzy innymi, w procesie rejestracji

spó∏ki lub oddzia∏u w Polsce. Pomagamy w rejestracji spó∏ki jako

podatnika podatku VAT oraz wskazujemy urzàd skarbowy w∏aÊciwy dla

celów CIT i VAT. 

Wskazujemy, jakie deklaracje i informacje dla celów podatkowych

powinny zostaç z∏o˝one przez klientów korporacyjnych, akcjonariuszy,

cz∏onków kadry zarzàdzajàcej oraz pracowników. 

Zapewniamy bie˝àce wsparcie pracownikom dzia∏ów ksi´gowoÊci 

w kwestiach zwiàzanych ze sk∏adaniem miesi´cznych i kwartalnych

deklaracji podatkowych.

Tomasz Zaleski
t.zaleski@kochanski.pl

+48 883 323 459

Oferowane us∏ugi:

■ Wsparcie w przygotowywaniu miesi´cznych, kwartalnych 

i rocznych deklaracji oraz zeznaƒ podatkowych w zakresie

CIT, PIT, VAT, podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych 

i podatków lokalnych;

■ Wsparcie w przygotowywaniu informacji podatkowych, 

w tym formularzy IFT-1/1R, IFT-2/2R, PIT 8C;

■ Wsparcie w przygotowywaniu formularzy do ZUS.
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Zespó∏  KZR&P, we wspó∏pracy z firmà ksi´gowà, oferuje pe∏en

zakres us∏ug zwiàzanych z prowadzeniem ksiàg rachunkowych 

i podatkowych oraz us∏ugi audytu dla firm, które zgodnie z ustawà 

o rachunkowoÊci muszà obligatoryjnie poddaç swoje ksi´gi

rachunkowe badaniu przez bieg∏ego rewidenta. 

Przeprowadzamy tak˝e wewn´trzne audyty finansowe, dostosowane

do indywidualnych potrzeb klientów. We wspó∏pracy z innymi 

ekspertami z naszej firmy pomagamy klientom wype∏niaç obowiàzki

zwiàzane ze sporzàdzaniem sprawozdania finansowego oraz ze

sk∏adaniem odpowiednich dokumentów do w∏aÊciwych organów.

Audyt i prowadzenie ksiàg rachunkowych

Maciej Schmidt
m.schmidt@kochanski.pl

+48 501 469 940

Oferowane us∏ugi:

■ Audyt sprawozdaƒ finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaƒ finansowych, sporzàdzonych zgodnie z Polskimi

Standardami RachunkowoÊci i Mi´dzynarodowymi

Standardami RachunkowoÊci;

■ Przeglàd sprawozdaƒ finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaƒ finansowych pod kàtem zgodnoÊci 

z obowiàzujàcymi przepisami;

■ Bie˝àce doradztwo podatkowe zwiàzane z transakcjami 

optymalizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi;

■ Przygotowanie opinii i raportów finansowych;

■ Prowadzenie ksiàg rachunkowych, ksiàg podatkowych 

i rejestrów podatkowych;

■ Przygotowywanie dokumentów na koniec roku finansowego,

takich jak: sprawozdania finansowe, dokumenty 

zatwierdzajàce sprawozdanie finansowe oraz dokumenty,

jakie nale˝y z∏o˝yç w Krajowym Rejestrze Sàdowym 

i urz´dzie skarbowym;

■ Przygotowywanie sprawozdaƒ finansowych zgodnie 

z Polskimi Standardami RachunkowoÊci oraz 

Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci, 

obowiàzujàcymi w miejscu prowadzenia przez klienta

dzia∏alnoÊci gospodarczej;

■ Bie˝àce wsparcie dla pracowników dzia∏ów ksi´gowoÊci.
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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.

RAACS®– innowacja w zarzàdzaniu i komunikacji 
w zakresie us∏ug prawnych

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.

®



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


