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Warszawa, 2020

IC&Partners Poland S.A.
Doradztwo, profesjonalne wsparcie i szkolenia dla firm, które 

rozwijają się na działających na rynkach międzynarodowych

Rosja
Stany Zjednoczone
Chiny
Indie
Polska
Bośnia-Hercegowina

Hongkong
Bułgaria
Filipiny
Meksyk
Rumunia
Wietnam

Serbia
Szwajcaria
Ukraina
Węgry
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Mission

zostać partnerem dla firmy

klienta, która projektuje i wdraża

trwałe i udane ścieżki rozwoju

międzynarodowego.
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IC&Partners Group

IC&Partners to włoska międzynarodowa

grupa specjalizująca się w doradztwie w

zakresie internacjonalizacji biznesu z

doświadczeniem w podatkach, prawie,

rachunkowości, administracji i w

zarządzaniu zasobami ludzkimi za granicą.

Dzięki 27 biurom i 26 partnerom

strategicznym jest w stanie bezpośrednio

wspierać firmy w obcych krajach, w których

prowadzą działalność.
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IC&Partners Group

• IC&Partners to pierwsza włoska grupa specjalizująca się w doradztwie w
zakresie internacjonalizacji.

• IC&Partners jest obecna na rynku w 37 biurach i współpracuje z
partnerami w 23 krajach, przede wszystkim w Rosji, Chinach, USA i Europie
Wschodniej. Pracuje z zespołem włoskich i lokalnych specjalistów w
zakresie multidyscyplinarnego szkolenia.

• IC&Partners specjalizuje się w doradztwie biznesowym w zakresie
podatków, prawa, rachunkowości, administracji i prawa pracy, a także
zapewnia doradztwo strategiczne i strategię wejścia według
zintegrowanego podejścia.
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IC&Partners Group
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IC&Partners in the World
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Doradztwo

Professional Advisory
Finance Advisory – Tax&Legal 

Consulting – Industry 4.0 - M&A 

services -Transfer Pricing – HR 

Management – Accounting and 

Reporting 

Strategic Growth 

Market Advisory 
Entry strategy - Business Consulting -

Market Research – Temporary 

Management Support



9©IC&Partners riproduzione vietata

Usługi

M&A i Internal Audit

Strategiczne profesjonalne 
doradztwo w zakresie 

wsparcia w planowania 
strukturalnego i 

podatkowego zagranicznego 
biznesu, porady prawne, 

ekspat i kwestie związane z 
Przemysłem 4.0 zgodnie z 

potrzebą harmonizacji 
przepisów.

Pianificazione legale 

internazionale

Tax & Legal services

Patent Box i Transfer Pricing

Staffing & HR management

Advisory & Finance

Industry 4.0
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Usługi

Rachunkowość i sprawozdanie finansowe
zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi zasadami

Harmonizowanie
zgodnie z włoskimi i lokalnymi przepisami

Zakładanie firmy
zgodnie z lokalnymi przepisami

Z naszych zagranicznych 
biur zapewniamy 

profesjonalne doradztwo 
operacyjne w zakresie 

administracji, 
rachunkowości, płac itp. 

zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Zarządzanie płacami
listy płac - Payroll

Wsparcie zarządzania
lokalne umowy
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Usługi

MyMarket

MyHunter

Doradztwo w zakresie 
strategii wejścia 

rozpoczyna się od 
identyfikacji 

odpowiedniego rynku i 
określa strategie wejścia 

na określone rynki 
zagraniczne, wyszukiwanie 
partnerów, analizy rynku i 

wsparcie zleconego na 
zewnątrz tymczasowego 

menedżera.

MyWay

MyRanking

MyChoice

MyBridge

Zagraniczny plan rozwoju handlowego

Szukaj klientów / partnerów na rynku

Analiza zagranicznych operatorów według kodu HS

Tymczasowy manager na rynku

Badanie porównawcze obejmujące wiele krajów

Dogłębna analiza rynku
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IC&Partners Poland - Kim jesteśmy

IC&Partners Poland powstała w

2001 roku w Warszawie, dziś jest

zintegrowaną grupą doradczą w

Polsce i liczy:

▪ cztery biura operacyjne, w tym

dwa w Warszawie, jedno w Łodzi

i jedno w Katowicach. Mamy

również partnera we Wrocławiu

▪ zespół włoskich, polskich i

niemieckich specjalistów z

multi-dyscyplinarnym

szkoleniem

130130 profesjonalistów 44 biura w Polsce 300300 klienci

Wrocław
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IC&Partners Poland - Kim jesteśmy

IC&Partners Poland w trakcie swojej działalności skonsolidowała i

rozszerzyła swoje kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego i

księgowego, usług audytowych, doradztwa w zakresie zarządzania oraz

szkoleń i doradztwa informatycznego, także dzięki nabyciu specjalistycznych

firm lokalnych i liderów.

▪ A&D Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy,

firma specjalizująca się w doradztwie podatkowym i audycie

ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich firm

działających w Polsce

▪ Stratego polska firma specjalizująca się w pozyskiwaniu

funduszy europejskich dla firm i instytucji publicznych oraz

firm konsultingowych notowanych na nowych rynkach

cyfrowych

▪ IC Digital firmą specjalizującą się w doradztwie IT, z

doświadczeniem w rozwiązaniach ERP na głównych

platformach oraz w fakturowaniu elektronicznym B2B i B2C w

środowisku SAP
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Tax & Corporate 

Consulting

Audit

IT

HR

Outsourcing 
Accounting & Payroll

Transfer Pricing

Tax Accounting

Cross Border Tax Services

M&A Due Diligence

SSE (Specjalne Strefy Ekonomiczne) Consulting

VATZakładanie firmy i oddziału

International Accounting 

and Financial Standards
Accounting Compliance

and Reporting

Fraud investigation

HR Audit

Rozwiązania

Software
Rozwiązania

Hardware

ERP

BI reporting

Faktura elektroniczna

Przemysł 4.0

Permanent

search and 

pleacement

Executive 

Search

HSE Manager

Soft HR

Analiza struktury

Software HR

Bookkeeping
Zeznania

podatkowe
VAT

Archiwizacja

dokumentów
Payroll

Płac

IC&Partners Poland – Usługi
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IC&Partners – Obszary specjalizacji

MECHANIKA

CHEMIA
FINANSE

FASHION

OIL & GAS

BIOGAS

ŻYWNOŚĆ

DREWNO I 

WYPOSAŻENIE

TRANSPORT I 

LOGISTYKA

FARMACEUTYKA MEDYCZNA

BANKI I UBEZPIECZENIE
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IC&Partners Poland - Klienci

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.orientajob.pl%2Fcustom_orientapl%2Fimg%2FsocialCover.jpg%3Fver%3D180&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.orientajob.pl%2F&docid=ZsnYmsEufKQC2M&tbnid=6QSO5Vb_hH60YM%3A&vet=10ahUKEwjCkc-B8_zgAhXMxIsKHRNnBzgQMwg0KAEwAQ..i&w=300&h=300&bih=803&biw=1440&q=orienta%20polska%20logo&ved=0ahUKEwjCkc-B8_zgAhXMxIsKHRNnBzgQMwg0KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F523128912239280128%2F4QqtEs9Z_400x400.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farchivagroup&docid=THtdBeCw1G4koM&tbnid=AsrqoxeXZZWbaM%3A&vet=10ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=803&biw=1440&q=archiva%20logo&ved=0ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.astaldi.com%2Fsites%2Fastaldi16corp%2Fthemes%2Fastaldifst%2Flogo_astaldi.svg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.astaldi.com%2Fit%2Fastaldi-homepage&docid=IDzebwWbv8xFBM&tbnid=PHzzZIV4RHAPEM%3A&vet=10ahUKEwjpwdL26_zgAhUwqYsKHXmRCB4QMwg-KAAwAA..i&w=1418&h=300&bih=803&biw=1440&q=logo%20astaldi&ved=0ahUKEwjpwdL26_zgAhUwqYsKHXmRCB4QMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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IC&Partners – Partners / Klienci

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F523128912239280128%2F4QqtEs9Z_400x400.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farchivagroup&docid=THtdBeCw1G4koM&tbnid=AsrqoxeXZZWbaM%3A&vet=10ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=803&biw=1440&q=archiva%20logo&ved=0ahUKEwjY7Iy47_zgAhURlosKHQCtDqkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Via Roma, 43 int.8

33100 Udine

Tel. 0039 0432 501591

Fax 0039 0432 228252

Via Galileo Galilei, 5

20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

www.icpartners.it

info@icpartners.it

With your
business in the 

world

IC&Partners Poland S.A.

Plac Powstańców Warszawy, 2a

00-030 Warszawa

Tel. +48 22 828 39 49

Fax  +48 22 827 7891

www.icpartnerspoland.pl 

info@icpartnerspoland.pl
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