
  

 

 
 

Kancelaria Kochański Zięba & Partners  
 

 
Kochański Zięba & Partners (KZP) świadczy pełen zakres usług prawnych i podatkowych 

dla biznesu. Kancelaria KZP zatrudnia obecnie ponad 100 prawników, adwokatów, 

radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych współpracujących 

w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie. Specjalizujemy się w dostarczaniu 

Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych i podatkowych 

spełniających najwyższe profesjonalne standardy. 

 

Świadczymy specjalistyczne usługi w dziewięciu kluczowych sektorach: Energetyka, 

Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; 

Sektor Usług Finansowych; Nowe Technologie i Telekomunikacja; Przemysł 

Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Media; Przemysł Obronny i Lotnictwo; FMCG 

Handel Detaliczny i Motoryzacja.  

 

Skoncentrowanie się na najważniejszych sektorach gospodarki pozwala zapewnić 

Klientom nie tylko standardową obsługę prawną, lecz także – dzięki dogłębnemu 

rozumieniu tych branż oraz posiadaniu rozległej wiedzy i informacji rynkowych na ich 

temat – świadczenie usług na najwyższym poziomie. Naszym celem jest ścisła 

współpraca z Klientami, umożliwiająca nam poznanie prowadzonej przez nich 

działalności i  dostosowanie naszych usług do ich potrzeb. 

 

 

Kancelaria o zasięgu międzynarodowym 
 

 

KZP, jako niezależna polska kancelaria, współpracuje z niektórymi z najbardziej znanych 

i cenionych zagranicznych i międzynarodowych firm prawniczych, które specjalizują się 

w obsłudze Klientów w tych samych kluczowych sektorach na rynkach zagranicznych. 

 

Dzięki tym bliskim relacjom, opartym na pracy zespołowej i harmonijnym współdziałaniu, 

nasza kancelaria może zapewnić Klientom najwyższą jakość obsługi na rynkach 

zagranicznych, a także w odniesieniu do transakcji transgranicznych. Jednym z głównych 

założeń kancelarii KZP jest bliska współpraca z Klientami w celu zrozumienia specyfiki ich 

branży i dostosowania swoich usług do indywidualnych potrzeb odbiorcy.  

 

Wierzymy, że takie podejście pozwala nam na dostarczanie profesjonalnych, 

innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych na najwyższym poziomie 

 
 

  



  

 

Zespół Cen Transferowych  
 

 

Zespół Cen Transferowych KZP świadczy kompleksowe usługi związane z cenami transferowymi na rzecz 

zarówno polskich jak i zagranicznych grup kapitałowych: od identyfikacji ryzyka, poprzez strukturyzowanie 

transakcji, sporządzanie analiz porównawczych do opracowywania dokumentacji cen transferowych i wsparcia 

podatników w postępowaniach podatkowych. 

 

Kompetencje naszego Zespołu zostały docenione w międzynarodowym rankingu European Tax Awards 2017 

organizowanym przez International Tax Review, w którym zostaliśmy uznani za Poland Tax Firm of the Year. 

Znaleźliśmy się również w gronie 4 firm nominowanych do nagrody Poland Transfer Pricing Firm of the Year. 

 

Zakres usług Zespół Cen Transferowych KZP obejmuje w szczególności: 

� audyty dotyczące cen transferowych, 

� opracowywanie i wdrażanie polityki cen 

transferowych, 

� opracowywanie dokumentacji grupowej 

(master file), 

� opracowywanie dokumentacji lokalnych 

(local file), 

� sporządzanie analiz porównawczych 

(benchmark study), 

� strukturyzowanie transakcji 

wewnątrzgrupowych, 

� doradztwo w procesach 

restrukturyzacyjnych, 

� wsparcie i reprezentowanie Klientów w 

postępowaniach podatkowych, sądowych 

oraz w sprawach karnych związanych z 

cenami transferowymi, 

� sporządzanie analiz ekonomicznych na 

potrzeby postępowań sądowych i 

arbitrażowych. 

 
Członkowie Zespołu Cen Transferowych 
 

 

Zespół Cen Transferowych jest częścią Praktyki Prawa Podatkowego KZP, którego prace są prowadzone przez 

Tomasza Zaleskiego.  

 

Zespół Cen Transferowych naszej kancelarii składa się z siedmiu osób, a jego prace są kierowane przez Szymona 

Balcerzaka. Z uwagi na okoliczność, iż tematyka cen transferowych jest postrzegana przez nas jako dziedzina 

multidyscyplinarna, nasz Zespół projektowy jest niejednokrotnie uzupełniany o doradców z Praktyki Prawa 

Podatkowego oraz ekspertów z dziedziny finansów i ekonomii. 

 

Kluczowi członkowie naszego Zespołu:  

 

Tomasz Zaleski 

Szef Departamentu 

Podatkowego, Partner, 

Doradca podatkowy 

Szymon Balcerzak 

Szef Zespołu Cen Transferowych, 

Ekonomista, Prawnik 

Andrzej Malec 

Partner, Doradca podatkowy, 

Certyfikowany księgowy 

 
  



  

 

Wybrani Klienci Zespołu Cen Transferowych 
 

 

TUI Poland 

 

Lider w sektorze usług turystycznych w Europie. 

Grupa posiada marki touroperatorów, linie 

lotnicze, statki wycieczkowe, hotele i agencje 

turystyki przyjazdowej. W Polsce, oferta TUI jest 

dostępna w ponad 100 biurach i 250 agencjach 

turystycznych. 

 

 Grupa Polska Press  

 

Jeden z największych wydawców prasy w Polsce. 

Lider na rynku mediów lokalnych i regionalnych. 

Główne obszary działalności Grupy to prasa 

płatna i bezpłatna, Internet i drukarnie. Polska 

Press jest częścią grupy mediowej prowadzącej 

działalność w Niemczech i w Polsce. 

 

Oerlemans Foods 

 

Międzynarodowa grupa specjalizującą się w 

produkcji świeżych i mrożonych warzyw i 

produktów owocowych. Oerlemans Foods 

eksportuje produkty do ponad 50 państw w 

Europie, na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w 

Ameryce Północnej i Południowej.   

 

 Grupa Cenega|Muve|Qloc 

 

Międzynarodowy wydawca gier wideo 

przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. 

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest 

dystrybucja gier na terenie krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej.  

 

Polski Holding Nieruchomości 

 

Grupa jest jednym z największych zarządców 

nieruchomościami komercyjnymi oraz 

mieszkaniowymi w Polsce, posiadająca w portfelu 

ponad 140 wydzielonych nieruchomości, o 

łącznej powierzchni najmu ponad 326 tysięcy m². 

 

 Equinix Poland 

 

Międzynarodowa grupa oferująca centra danych, 

usługi kolokacji i wzajemnych połączeń, 

integratorów systemów dla ponad 1400 

dostawców usług sieciowych na świecie. Grupa 

funkcjonuje na 40 rynkach rozłożonych na 5 

kontynentach.  

 

ISS Facility Services 

 

ISS oferuje usługi typu facility services w skali 

międzynarodowej. Grupa jest wiodącą firmą 

outsourcingową na świecie (ranking International 

Association of Outsourcing Professionals (IAOP). 

 

 Lohmann & Rauscher  

 

Globalny, wiodący producent wyrobów 

medycznych i higienicznych. Grupa posiada 40 

oddziałów w 22 krajach oraz 130 partnerskich 

przedsiębiorstw. 

 

Forza Foods Ltd 

 

Forza Foods jest związana z produkcją i 

przetwórstwem mięsa. Po przejęciu Forza Foods 

przez ASDA – sieć brytyjskich supermarketów – 

spółka stała się częścią grupy Walmart. 

 

Erca Wilmar 

 

Producent półproduktów chemicznych dla 

sektora kosmetycznego, tekstylnego i 

betonowego. Erca Wilmar powstała w wyniku 

joint venture z Wilmar International - jedną z 

największych spółek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych w Singapurze. 

 

 Confidential 

 

Kompleksowe doradztwo na rzecz chińskiej grupy 

w związku z jej wejściem na rynek europejski, tj. 

doradztwo przy tworzeniu w Polsce bazy na 

potrzeby działalności w Europie oraz dystrybucji 

w całej Europie Zachodniej, w tym Wielkiej 

Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. 

Doradztwo obejmujące stworzenie europejskiej 

struktury korporacyjnej, kompleksową 

koordynację działalności w Europie oraz 

doradztwo we wszystkich aspektach związanych z 

wprowadzeniem produktów leczniczych do 

obrotu. 

 

 


