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Działamy w 6 kluczowych sektorach, które

umożliwiają nam holistyczne spojrzenie na biznes:

Energetyka | Handel i przemysł | Technologie |

Infrastruktura i Środowisko | Nieruchomości | Usługi

Finansowe

Łączymy prawo, technologię i certyfikację,
tworząc kompleksowe produkty prawne.

Nasze niekonwencjonalne podejście jest
doceniane w prestiżowych międzynarodowych
i polskich rankingach.

Kim jesteśmy

Tam, gdzie postęp spotyka się z doświadczeniem

i wiedzą, powstają innowacyjne rozwiązania prawne

zapewniające naszym klientom usługi na najwyższym

poziomie.

W obliczu wyzwań stale zmieniającego się świata nie

stoimy w miejscu – robimy pewny krok ku przyszłości.

Blisko 100 najlepszych prawników pracuje

w interdyscyplinarnych zespołach łącząc

specjalistyczną wiedzę z nowatorskim, biznesowym

podejściem.



Nasze wartości

01

Innowacyjność
Należymy do grona najbardziej
innowacyjnych firm prawniczych. Oferując
klientom nowatorskie rozwiązania czy
pionierskie usługi nasza firma wyznacza
standardy świadczenia usług prawnych

w Polsce.

03

Relacje
Przykładamy najwyższą wagę do
nawiązywania, utrzymywania oraz
rozwijania relacji z klientami. Ich jakość
przekłada się na owocną współpracę
i zadowolenie naszych klientów.

02

Jakość
Nieodłączny atrybut naszych usług. Stale
ją kontrolujemy i staramy się utrzymywać
na najwyższym poziomie, jednocześnie
wciąż ulepszając sposób, w jaki
obsługujemy klientów.

04

Wiedza
Nasza wiedza nie ogranicza się jedynie
do znajomości przepisów prawa. Staramy się
poznać branże, trendy oraz rynki,
na których działają nasi klienci. Zawsze
uwzględniamy klimat gospodarczy, polityczny
oraz inne czynniki mające wpływ na
prowadzenie działalności gospodarczej.

05

Proaktywność
Dzięki wiedzy, znajomości działalności
poszczególnych klientów, rozeznaniu
w rynku, nasi prawnicy są proaktywni.
Zawsze staramy się przewidywać potencjalne
problemy przed ich pojawieniem się.



Nasze Praktyki

• Arbitraż

• Bankowość i Finanse

• Compliance & Investigations

• Fuzje i Przejęcia

• Postępowania Sądowe

• Prawo Europejskie i Europejskie Regulacje 

Gospodarcze

• Prawo Gospodarcze

• Prawo Handlu i Dystrybucji

• Prawo Konkurencji i Antymonopolowe

• Prawo Korporacyjne 

• Prawo Podatkowe

• Prawo Pracy

• Prawo Własności Intelektualnej 

i Przemysłowej

• Spory Instytucji Finansowych

• Transakcje na rynku nieruchomości

• Transakcje Technologiczne

• Zamówienia Publiczne



Sektory, w których doradzamy

Energetyka, Surowce Naturalne 
i Przemysł Chemiczny

Rynki Kapitałowe

Infrastruktura

Farmaceutyka i Ochrona Zdrowia

Sektor Usług Finansowych

Media

Ochrona Danych Osobowych

Lotnictwo

FMCG Motoryzacja

Prawo konopne

Private Equity

Środowisko

Technologie

Nieruchomości

Sektor Spożywczy

Handel detaliczny, e-commerce

Handel i Dystrybucja



Infrastruktura 
i budownictwo -
nasze usługi

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania

i realizacji procesów inwestycyjnych we wszystkich sektorach

infrastruktury i budownictwa. Przygotowujemy i wdrażamy optymalne

strategie procesowe w ramach sporów powstających pomiędzy inwestorem

a wykonawcą / podwykonawcą .

Nasz zespół jest zaangażowany na każdym etapie przygotowania i realizacji

procesu inwestycyjnego. We współpracy z partnerami wspieramy klientów

w przygotowaniu dokumentacji technicznej do postępowania lub

pozyskaniu finansowania dla danego projektu.

Nasze usługi

• Umowy

• Spory

• Zamówienia Publiczne

• Prawo Budowlane



Nieruchomości
- nasze usługi

Wspieramy i reprezentujemy największe krajowe i międzynarodowe firmy,

zapewniając kompleksową obsługę transakcji nieruchomościowych.

Dzięki naszemu zaangażowaniu, posiadanym zasobom i know-how jesteśmy

w stanie świadczyć pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego,

w tym w kwestiach związanych z nabyciem, budową, ochroną środowiska,

planowaniem, wynajmem, finansowaniem oraz wyjściem z inwestycji.

Nasze usługi

• Ogólne doradztwo z zakresu prawa nieruchomości

• Transakcje nieruchomościowe

• Transakcje typu forward purchase i forward funding 

• Prawo budowlane

• Umowy najmu

• Finansowanie nieruchomości

• Roszczenia reprywatyzacyjne



Oferujemy naszym Klientom najwyższej jakości usługi prawne w dziedzinie

Energetyki, które stanowią obecnie jedne z najszybciej rozwijających się gałęzi

gospodarki.

Doradzamy Klientom w sprawach związanych z rozwojem, finansowaniem,

nabywaniem oraz sprzedażą szerokiej gamy aktywów infrastrukturalnych,

wytwórczych, przesyłowych. Nasi Prawnicy są uznawani za jednych

z najlepszych specjalistów w kwestiach regulacyjnych.

Nasze usługi

• Energetyka Konwencjonalna

• Spory z zakresu Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska

• Ochrona Środowiska

• Zasoby naturalne – Poszukiwanie, Wydobycie i Przesył Gazu Łupkowego i

Ziemnego, Węgla oraz Ropy Naftowej

• Rynki Regulowane i Innowacyjne Technologie Niskoemisyjne

• Energetyka Odnawialna

Energetyka
- nasze usługi



Jesteśmy częścią 
Pinsent Masons 
European Network

Dzięki temu nasi klienci mają bezpośredni dostęp do
ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem
w każdej dziedzinie prawa i podatków.

Pracując w interdyscyplinarnych zespołach wspieramy
zarówno klientów polskich w ekspansji ich biznesów na
rynki zagraniczne, jak też pomagamy firmom
międzynarodowym wejść na rynek polski.

Wspólnie opracowywane produkty, innowacyjne
rozwiązania i wzajemny dostęp do wiedzy sprawiają, że
nasze firmy mogą efektywnie doradzać klientom,
zapewniając im najwyższy standard wiedzy zgodnie
z wymaganiami i potrzebami naszych klientów
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
rynkowej.

biur zlokalizowanych

na 4 kontynentach

25

400+
partnerów we wszystkich 
kancelariach

1800
ekspertów i doradców 
w zespole prawnym

2500+
pracowników

3000+
doradców działających 
na całym świecie



METAVERSE RAPORT KOCHAŃSKI & PARTNERS
Pierwszy na polskim rynku raport o metaverse

• Autorzy raportu – interdyscyplinarny zespół ekspertów –

przedstawiają metaverse jako zbiorową wirtualną przestrzeń,

stworzoną przez, płynne z perspektywy odbiorcy, połączenie

fizycznej i cyfrowej rzeczywistości, u podstawy której leży

zbudowanie poczucia wzajemnego przenikania się świata realnego,

ze światem wirtualnym.

• Przestrzeń ta zapewnia użytkownikowi tzw. doświadczenie

immersyjne, czyli wrażenie przeniesienia się do innego świata,

w którym zachowana jest możliwość manipulowania i interakcji

z otoczeniem.

• W ramach metaverse doświadczenia są równoczesne i trwałe dla

nieograniczonej liczby użytkowników, z których każdy ma swoje

indywidualne poczucie obecności i ciągłości danych takich jak

tożsamość, historia, uprawnienia, przedmioty, komunikacja

i płatności.

• Co tak naprawdę oznacza metaverse dla biznesu?

• Jakie zmiany prawne będzie za sobą pociągał rozwój metaverse?

• Kto może odnieść sukces w nowej rzeczywistości?

POBIERZ RAPORT

Raport Opodatkowanie kryptowalut, NFT i wyzwania w Metaverse

• Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorcy

obracający kryptowalutami, ich doradcy podatkowi i końcu

ustawodawca szykujący się do uregulowania nowej, cyfrowej

rzeczywistości?

• Jak rozliczać bezpośrednie koszty poniesione na wydobycie krypto?

• Jak właściwie ustalić podstawę opodatkowania darowizn?

• Czy zapłata krypto za towary lub usługi podlega VAT?

• Jak podatkowo kwalifikować NFT, skoro nie ma żadnych regulacji?

• Jak rozliczać bilety wstępu na wydarzenia w Metaverse?

• Raport to podsumowanie stanu obecnego – polskich przepisów oraz

praktyki organów podatkowych, ale także kompleksowa analiza

regulacji unijnych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. W tym

także tych uznawanych za kryptowalutowe raje podatkowe.

• Autorzy raportu przedstawiają liczne postulaty legislacyjne

o kierunkach opodatkowania kryptowalut, zachęcając jednocześnie

uczestników rynku do rozpoczęcia dyskusji w tym obszarze.

POBIERZ RAPORT

https://www.kochanski.pl/metaverse/
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METROPOLITAN

Plac Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa,Polska

EQUAL BUSINESS PARK

Wielicka 28B, budynek C  

30-552 Kraków, Polska

T: +48 22 326 9600

F: +48 22 326 9601

E: biuro@kochanski.pl

www.kochanski.pl
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