
Kancelaria Ziobrowski Tax&Law oferuje usługi bieżącego doradztwa
prawnego i podatkowego dla przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuje się         
w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych, które pojawiają się     
 w ramach bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań
sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Dzięki
doskonałej znajomości procedury cywilnej oraz posiadanemu doświadczeniu
procesowemu jesteśmy w stanie poprowadzić przed sądem każdą sprawę
przedsiębiorców.

Reprezentujemy podatników w trakcie kontroli oraz postępowań
podatkowych, a także w sporach podatkowych przed wojewódzkimi sądami
administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z problematyką prawa karnego
gospodarczego oraz karnego skarbowego (tzw. „white collar crimes”),
połączone z doradztwem w dziedzinie zapobiegania i wykrywania nadużyć         
w przedsiębiorstwach.

ul. Tyniecka 38a
02-621 Warszawa
biuro@jztl.pl; j.ziobrowski@jztl.pl
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OBSŁUGA PRAWNA I PODATKOWA PRZEDSIĘBIORCÓW
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W roku 2022 r. i 2021 r. Jarosław Ziobrowski
prowadził szkolenia m.in. „Polski Ład – przewodnik
dla CFO” – konferencja V CFO Excellence 2022 r.
organizowana przez Pulsubiznesu. „Co nowe
uprawnienia skarbówki oznaczają dla twojej firmy?” –
szkolenie organizowane przez Pulsbiznesu.
„Szkolenie prawo w firmie” – szkolenie prowdzone
ramach programu Mazovian Startup Youth Business
Poland.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podyplomowe
studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO
Członek AIP Dream Team oraz mentor w fundacji
Youth Business Poland. 

PARTNER KANCELARII

Adw. Jarosław Ziobrowski specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilny oraz prawie
podatkowym. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał         
w wiodących polskich kancelariach oraz międzynarodowej firmie konsultingowej.
Przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie. Prowadził wykłady dla studentów na Podyplomowych Studiach Rachunkowości
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szkolenia podatkowe oraz prawne dla
spółek oraz instytucji publicznych.
WYKSZTAŁCENIE

Jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem
podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska
2013) oraz książki „Odpowiedzialność karna
skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej
ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014). Autor
licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku
Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu
Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie, Gazeta
MSP.

PUBLIKACJE

SZKOLENIA

FORMA KOMUNIKACJI
W zależności od potrzeb Klienta lub rodzaju zlecenia zapewniamy: obsługę zleceń zdalnie (telefonicznie,           
via e-mail), obecność prawnika w toku spotkań, negocjacji, posiedzeń, oględzin i innych czynności, możliwość
wykonywania obsługi prawnej w siedzibie Klienta. 



W zakresie rozliczeń za usługę obsługi
prawnej Kancelaria proponuje różne
warianty rozliczenia: ryczałt bez limitu
godzin, ryczał z limitem godzin, stawka
godzinowa.

WYNAGRODZENIE

LICZBY KANCELARII

RAPORTOWANIE
Na życzenie Klienta Kancelaria przygotowuje
comiesięczne wykazy wykonanych czynności
z uwzględnieniem czasu pracy prawnika
poświęconego na poszczególne zadania.

Doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działaności;

Reprezentowanie klietów w sprawach cywilnych i administracyjnych;

Negocjowanie, sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych i handlowych,
porozumień, regulaminów, itp.;

Przygotowywanie opinii prawnych i podatkowych;

Windykacja należności;

Tworzenie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych;

Prowadzenie szkoleń z prawa spółek handlowych i prawa podatkowego.

prawników zespołu do Państwa dyspozycji

projekty charytatywne wspierane w trybie
ciągłym

klientów obsługujemy w języku polskim,
angielskim i ukraiński

publikacje książkowe

KLIENCI KANACELARII

NASZE SPECJALIZACJE 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani Naszą propozycją współpracy prosimy o kontakt z Kancelarią, celem
ustalenia terminu niezobowiązującego spotkania i przez to umożliwienia precyzyjnego ustalenia oczekiwań
co do formy współpracy a także przedstawienia wstępnej oferty kosztorysowej.

doświadczenia w doradztwie
prawnym i podatkowym
15 lat

kwota polisy OC kancalarii1.500.000€

postępowań sądowych
i egzekucjnych prowadzonych 
dla wiodącego dostawcy energii
elektrycznej w Polsce
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https://goo.gl/WG87yg#umowy_cywilnoprawne
https://goo.gl/WG87yg#opinia_prawna
https://goo.gl/WG87yg#windykacja_naleznosci
https://goo.gl/WG87yg#spolki_handlowe
https://goo.gl/WG87yg#szkolenia_prawa_wroclaw
https://numag.pl/e-jak-wpisac-znak-euro-na-klawiaturze/

