Kancelarie znów przyjmowały do pracy
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Dynamiczny wzrost liczby prawników w ostatnim roku wywindował warszawskie biuro Salansa
na szczyt

Rynek się rozgrzewa
Liderzy rynku usług
prawniczych w Polsce
- ranking

Jest najliczebniejszą kancelarią w Polsce, choć przesądziła o tym
tylko jedna osoba więcej niż u konkurenta.
Dotychczasowy lider Domański Zakrzewski Palinka ma bowiem
zespół 143 profesjonalistów.

O zwycięstwie Salansa zdecydowało to, że przybyło jej prawie 30 prawników. Zasadnicze
okazało się przejęcie zespołu specjalistów obsługi rynku nieruchomości z kancelarii Clifford
Chance.
W głównym zestawieniu naszego rankingu – według liczby zatrudnionych adwokatów i radców
prawnych – nieprzerwanie od początku króluje kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
Osiągnęła ona rekordowy poziom 75 prawników z pełnymi uprawnieniami zawodowymi.
Za nią uplasowały się trzy inne firmy, które przekroczyły liczbę 60 adwokatów i radców. To też
rekord naszych dotychczasowych rankingów (rok temu były trzy). I to pobity mimo braku w
zestawieniu kancelarii Wardyński i Wspólnicy (nie wzięła udziału w rankingu). CMS Cameron
McKenna oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak utrzymały swoje pozycje.
Na uwagę zasługuje skok z ósmego na piąte miejsce kancelarii Baker & McKenzie, odrabiającej
straty poniesione podczas tąpnięcia na rynku usług prawniczych w 2008 r., które niektórzy
nazwali kryzysem.
Podobny awans (z dziesiątej pozycji na szóstą) odnotowała kancelaria White & Case, która
dochodzi do siebie po perturbacjach z zarządzaniem. Udał jej się największy chyba ostatnio na
polskim rynku transfer 20-osobowej drużyny prawników: z kancelarii CMS Cameron McKenna
przeszedł do W&C zespół specjalistów od procesów sądowych i arbitrażowych pod
przewodnictwem Pawła Pietkiewicza.
Większość kancelarii z czołówki klasyfikacji według prawników z uprawnieniami odnotowała
wzrost liczby adwokatów i radców. To może być efekt zarówno wzmożonego zatrudniania, jak i
kolejnych zeszłorocznych zawodowych egzaminów prawniczych.
Był to dobry rok także dla kancelarii Wierzbowski Eversheds, wyspecjalizowanej m.in. w
obsłudze inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego, które kwitną w Polsce dzięki
funduszom unijnym. Weszła do pierwszej dziesiątki.
To był też kolejny rok rozwoju krakowskiej firmy T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski,
która mocno trzyma swój przyczółek na warszawskim rynku usług prawniczych – tzw. kryzys
tylko ją wzmocnił. W drugiej dziesiątce zestawienia awansowały kancelarie Allen & Overy oraz
Dewey & LeBoeuf (weszła do dwudziestki).
Wysoko w tabeli znalazły się też wyspecjalizowana w windykacji długów wrocławska firma
Koksztys z siecią oddziałów w całej Polsce oraz kancelaria Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy.
Systematycznie od pojawienia się w Polsce kolejny rok rozwija się DLA Piper. Bardzo
spektakularny skok w zestawieniu był dziełem wrocławskiej kancelarii A. Łebek i Wspólnicy.
Dzięki zwiększeniu ekipy o połowę przeskoczyła o prawie 40 pozycji.
Z kolei dla kancelarii Clifford Chance był to kolejny, trzeci już, rok spadku zatrudnienia.
Część rankingu, w której wyłaniamy największe biura prawne, składa się również z zestawienia
według liczby prawników ogółem. Tu doszło do zmiany po raz pierwszy od początku naszego
przedsięwzięcia w 2003 r.
Potężną prawniczą firmę Domański Zakrzewski Palinka zdetronizował rosnący od lat Salans.
Rekordowy zespół nawet w ostatnim czasie ostro się powiększał. Oczywiście przewaga

Salansa jest symboliczna, ale w świetle statystyki daje mu pierwsze miejsce w tabeli.
Kształt rankingowych zestawień wskazuje, że w 2010 r. ogromna większość dużych i średnich
kancelarii rozbudowywała swoje zespoły; dla niektórych był to powrót do poziomu sprzed 2008
r., dla innych nieprzerwanego wzrostu. Firmy prawnicze znów mają dużo pracy.
Czytaj artykuł Liderzy rynku usług prawniczych w 2010 roku
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