
A name from the past
A firm for the future



Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego firmy  
doradcze i kancelarie prawne. Obecnie Andersen Global skupia ponad 9 tysięcy 
specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 320 lokaliza-
cjach na świecie. 

Będąc globalną marką kierujemy się wspólnymi wartościami. Nasi klienci na całym 
świecie mają pewność, że otrzymują wysokiej jakości usługi doradcze świadczone 
przez doświadczonych ekspertów.

Andersen  
Global

Nasze wartości

Najlepsi w swojej 
dziedzinie

Tworzymy nową jakość i wyznaczamy 
standardy w usługach doradztwa 
prawnego i podatkowego.

Mądre zarządzanie
Zatrudniamy najlepszych i inwestujemy 
w ich rozwój, aby zapewnić doradztwo 
na najwyższym poziomie.

Przejrzystość
Cenimy otwartą komunikację, 
dzielenie się informacjami oraz 
wspólne podejmowanie decyzji.

Globalna dostępność
Doradzamy naszym klientom podczas 
każdej transakcji i sprawy, niezależnie 
od lokalizacji.

Niezależność
Mamy dostęp do ekspertów na 
całym świecie, co pozwala nam 
na kompleksowe doradztwo  
w najlepszym interesie klienta.



We are a member of an international association of independent law and consulting 
firms. Currently Andersen Global has more than 9 thousand professionals in member 
and cooperating law firms in over 320 locations worldwide.

As a global brand, we follow common values. Our clients all over the world can 
rest assured they get the best-quality advisory services provided by experienced 
professionals.

Andersen  
Global

Our values 

Best-In-Class
We aim to be the benchmark  
for quality in our industry and the  
standard by which other firms 
are measured.

Stewardship
We hire the best and the brightest  
and we invest in our people to 
ensure that legacy.

Transparency
We value open communication,  
information sharing and inclusive  
decision making.

Seamless 
Our firm is constructed as a global firm.  
We share an interest in providing  
the highest level of client services 
regardless of location.

Independence
Our platform allows us to objectively 
serve as our client’s advocate; the 
only advice and solutions we offer are 
those that are in the best interest of 
our client.



Andersen  
w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych adwokatów, radców praw-
nych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Nasze doświad-
czenie zdobyte w pracy przy projektach na polskim i europejskim rynku po-
twierdzone jest licznymi rekomendacjami. Oferujemy rozwiązania praktyczne  
i uwzględniające potrzeby naszych klientów. Wysokie kompetencje zawodowe,  
znajomość realiów ekonomicznych oraz przestrzeganie tradycyjnych wartości praw-
niczych sprawiają, że rozumiemy oczekiwania klientów i potrafimy im sprostać. 

Nasze usługi

Doradztwo  
prawne

Doradztwo 
podatkowe

Ceny 
transferowe

Compliance 
(zapewnienie zgodności  
i kontrole wewnętrzne)

Ochrona danych 
osobowych

Księgowość/
Outsourcing



Andersen  
in Poland

As Andersen in Poland, we are a team of experienced advocates, legal counsels, 
tax advisors, economists and accountants. Our experience gained while assisting 
in projects on the Polish and European markets is confirmed with numerous 
recommendations. We offer practical solutions which address our clients’ needs. 
High professional competence, awareness of the economic reality and adherence 
to traditional values of the legal profession mean that we understand the clients’ 
expectations and are able to satisfy them.

Our Services

Legal advice Tax advice Transfer prices

Compliance Bookkeeping/
Outsourcing

Personal data 
protection



Doradztwo 
prawne

Nasi adwokaci i radcowie prawni łączą umiejętność długofalowego planowania 
rozwiązań z szybką reakcją w sytuacjach kryzysowych. Wspólnie z klientami opra-
cowujemy nowoczesne strategie działania wspierające ich biznes i wykorzystujące 
rynkowe możliwości. 

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

• Bankowość, finanse  
i regulacje finansowe

• Spółki i prawo korporacyjne

• Fuzje, przejęcia  
i przekształcenia spółek

• Prawo pracy

• Nieruchomości i prawo budowlane

• Partnerstwo publiczno-prywatne  
i koncesje

• Prawo konkurencji  
i antymonopolowe

• Prawo własności intelektualnej  
i nowe technologie

• Restrukturyzacje

• Zamówienia publiczne

• Prawo karne gospodarcze

• Prawo energetyczne

• Spory sądowe i arbitraż

• Ochrona środowiska

• Szkolenia i warsztaty



Legal
advice

Our advocates and legal counsels combine the ability of long-term planning of 
solutions and swift response in crisis. Together with our clients we develop state-
of-the-art strategies to support their businesses, relying on the possibilities offered 
by the market.

We support our clients in the following areas:

• Banking, finance  
and financial law

• Companies and corporate law

• Mergers, acquisitions and business 
transformations

• Employment law

• Real property and construction law

• Public-private partnership and 
concessions

• Competition and antitrust law

• Intellectual property law  
and new technologies

• Restructuring

• Public procurement

• Criminal business law

• Energy law

• Litigations and arbitration

• Environment protection

• Training and workshops



• Przeglądy podatkowe,  
w tym due diligence

• CIT – podatek od osób prawnych

• Podatek VAT

• Doradztwo dla pracodawców  
(PIT, ZUS)

• Podatek akcyzowy

• Podatek od nieruchomości

• Zachęty podatkowe na nowe 
inwestycje (SSE/PSI)

• Prawo celne

• Raportowanie Schematów 
Podatkowych (MDR)

• Budowanie strategii podatkowej

• Zarządzanie ryzykiem podatkowym 

• Spory podatkowe i celne

• Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

• Reprezentacja przed sądami 
administracyjnymi (NSA i WSA)  
w sprawach podatkowych i celnych

• Szkolenia i warsztaty

Nasi doradcy podatkowi to eksperci, którzy do tematu podatków podchodzą  
w sposób kompleksowy, oferując konkretne rozwiązania skutecznie wspierające 
działalność naszych klientów. Doradzając zawsze staramy się zrozumieć biznes. 

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

Doradztwo 
podatkowe



• Tax reviews including due diligence

• CIT - corporate income tax

• VAT

• Consulting services to employers 
(PIT and ZUS - social security)

• Excise duty

• Real estate tax

• Tax incentives for new investment 
projects (SEZ/PIZ)

• Customs law

• Mandatory Disclosure Requirements 
(MDR)

• Building a tax strategy

• Tax risk management

• Tax and customs disputes

• Mergers, acquisitions and 
restructuring

• Representing clients before 
administrative courts (the Supreme 
Administrative Court and Province 
Administrative Court) in tax- and 
customs-related cases

• Training and workshops

Our tax advisors are experts who approach taxes on a comprehensive basis, 
offering effective solutions which support our clients’ businesses. We always strive to 
understand business when providing advice.

We support our clients in the following areas:

Tax
advice



Ceny 
transferowe

Wspieramy międzynarodowe korporacje i polskich przedsiębiorców w projektowa-
niu systemów rozliczeń oraz zarządzaniu ryzykiem w transakcjach z podmiotami 
powiązanymi. 
Pomagamy w sporządzaniu zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej oraz  
w kontrolach prowadzonych przez organy skarbowe. 
Nasz Zespół Cen Transferowych to doświadczeni ekonomiści i prawnicy.

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

• Planowanie i strukturyzacja rozliczeń  
w zakresie cen transferowych

• Przygotowanie pełnej dokumentacji 
cen transferowych

• Benchmark - analiza danych 
porównawczych, w tym  
z wykorzystaniem baz danych

• Doradztwo w sprawie zastosowania 
zapisów pakietu BEPS, dyrektywy 
ATAD

• Uprzednie porozumienia cenowe 
(APA)

• Reprezentacja podczas sporów 
i postępowań w zakresie cen 
transferowych

• Audyty w zakresie rozliczeń pomiędzy 
podmiotami powiązanymi



Transfer
pricing

We support international corporations and Polish enterprises in designing accounting 
systems and in risk management in transactions with affiliated enterprises. 
We assist in preparation of compliant tax documentation and inspections carried out 
by tax authorities. Andersen Transfer Pricing Team consists of experienced economists 
and lawyers.

We support our clients in the following areas:

• Transfer price settlement planning 
and structuring

• Preparation of complete transfer 
pricing documentation

• Benchmark – comparability analysis 
using databases

• Consultancy on BEPS package, 
ATAD Directive

• Advance Pricing Agreements (APA)

• Representing clients in transfer 
pricing disputes and proceedings

• Audits of settlements between 
affiliated enterprises



• Analiza compliance i projektowanie 
tzw. systemów zgodności

• Aktualizacja i uzupełnienie procedur 
wewnętrznych

• Procedury i polityki antykorupcyjne

• Zgłoszenie naruszeń i ochrona 
sygnalistów

• Audyt compliance i compliance due 
diligence

• Wewnętrzne postępowanie 
wyjaśniające i wsparcie oficerów 
compliance

• Przeciwdziałanie praniu brudnych 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• Wsparcie podczas kontroli 
postępowań karnych  
i administracyjnych

• Szkolenia i warsztaty

Naszym celem jest zdefiniowanie i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w danej organizacji. Pracę rozpoczynamy od stworzenia mapy 
ryzyk dla działalności klienta uwzględniając jego otoczenie biznesowe, branżę oraz 
kulturę organizacji.

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

Compliance
(zapewnienie zgodności i kontrole wewnętrzne)



• Compliance analysis and compliance 
system design

• Revision and supplementation of 
internal procedures

• Anticorruption policies and 
procedures

• Whistleblowing and whistleblower 
protection

• Compliance audits and compliance 
due diligence

• Internal explanatory proceedings and 
compliance officer support

• Counteracting money laundering  
and terrorism financing

• Assistance during inspections, 
criminal and administrative 
proceedings

• Training and workshops

Our aim is to define and minimize the risk of non-compliance in an organisation.  
We start by creating a risk map for the client’s operations, taking into account the 
client’s business environment, the industry in which the clinet operates and the 
organisational culture.

We support our clients in the following areas:

Compliance assurance  
and internal controls



Ochrona danych osobowych 
i cyberbezpieczeństwo

Właściwa ochrona danych osobowych, e-commerce i rozwiązania chmurowe 
to kluczowe wyzwania dla wielu naszych klientów. Zespół Ochrony Danych 
Osobowych i cyberbezpieczeństwa regularnie współpracuje z biurami Andersen  
w innych krajach, będąc partnerem dla klientów m.in. z sektora IT, motoryzacyjnego, 
medycznego, energetycznego, spożywczego i e-commerce. 

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

• Audyty i wdrożenia RODO

• Naruszenia RODO

• Pełnienie funkcji IOD

• Pomoc w kryzysowych przypadkach 
- wyciek danych, złamanie 
zabezpieczeń

• Reprezentowanie klientów przed 
organami ochrony danych

• Szkolenia i warsztaty



Personal data protection
and cybersecurity

Proper data protection, e-commerce and cloud solutions are key challenges for 
many of our clients. The Data Protection and Cybersecurity Team cooperates 
regularly with Andersen offices in other countries while acting as a partner for clients 
in the IT, automotive, medical, power, food and e-commerce sectors.

We support our clients in the following areas:

• GDPR audits and deployments

• GDPR breaches

• Acting as a Data Protection Officer

• Assisting in crisis - data leaks, 
breach of security measures

• Representing clients before data 
protection authorities

• Training and workshops



Księgowość 
i outsourcing

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie międzynarodowych standardów 
rachunkowości (MSSF/MSR). Ściśle współpracujemy z biurami Andersen Global  
na świecie oferując kompleksową obsługę księgową i podatkową. 
Nasi klienci zyskują optymalizację kosztów, elastyczność i bezpieczeństwo 
powierzając nam prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji i rozliczeń 
podatkowych, a także rozliczenia płac i składek na ubezpieczenia społeczne. 

Naszych klientów wspieramy w takich obszarach jak:

• Usługi księgowe

• Raportowanie statutowe i zarządcze

• Raportowanie międzynarodowe

• Kadry i płace

• Rozliczenie VAT podmiotom 
zagranicznym

• Przedstawicielstwo podatkowe

• Nadzór księgowy



Bookkeeping 
and outsourcing

We have long-term experience in the area of the international accounting standards 
(IFRS/IAS). We cooperate closely with Andersen Global offices all over the world, 
offering comprehensive accounting and tax services. 
Our clients benefit from cost optimization, flexibility and safety by contracting the 
bookkeeping, record-keeping and tax settlements to us, and by outsourcing to us the 
payroll and social security settlements. 

We support our clients in the following areas:

• Bookkeeping services

• Statutory and management reporting

• International reports

• HR and payroll

• VAT settlements for foreign entities

• Tax representation

• Bookkeeping supervision



Partnerzy w Katowicach/
Partners in Katowice

Piotr Krupa
Partner, radca prawny

T: +48 502 109 333
E: piotr.krupa@pl.Andersen.com

Tomasz Srokosz
Partner, radca prawny

T: +48 512 286 226
E: tomasz.srokosz@pl.Andersen.com

Michał Wilk
Partner, doradca podatkowy

T: +48 500 023 685
E: michal.wilk@pl.Andersen.com

Elżbieta Lis
Partner, radca prawny, doradca podatkowy
T: +48 664 948 038
E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com

Madgalena Patryas
Partner, doradca podatkowy, LLM

T: +48 502 392 419
E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com



KATOWICE
ul. Chorzowska 150
40-101 Katowice

E: katowice@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

WARSZAWA

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

E: warsaw@pl.Andersen.com

T: +48 22 690 08 88

TORUŃ

ul. Przedzamcze 8

87-100 Toruń

E: torun@pl.Andersen.com

T: +48 519 779 077

Nasze biura/ 
Our offices
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