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Pod względem liczby adwokatów i radców oraz wszystkich prawników wygrał
Salans. Zanotował też w 2011 roku rekordowy przychód – 138,5 mln zł. Wśród
największych są też Domański Zakrzewski Palinka i CMS Cameron McKenna

Takie są rezultaty jubileuszowego rankingu „Rzeczpospolitej". Już po raz dziesiąty
wyłanialiśmy największe oraz najlepsze kancelarie oraz prawników zajmujących się
obsługą przedsiębiorstw.

Dyplomy zwycięzcom w warszawskim hotelu Polonia wręczał wczoraj minister
sprawiedliwości Jarosław Gowin razem z redaktorem naczelnym „Rz" Tomaszem
Wróblewskim. W uroczystości uczestniczyli także m.in: rzecznik praw obywatelskich Irena
Lipowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

Przedstawiciele władz samorządów zawodowych podkreślali zmiany, jakie zaszły na rynku
przez ostatnie dziesięć lat.

– Rynek jest bardziej liberalny, otwarty – podkreślał mecenas Bobrowicz. Mówił też o
konieczności zwracania uwagi na jakość porad oraz na ważną rolę, jaką odgrywa
działalność pro bono.

O zmianach mówił także mecenas Zwara: – Po tych dziesięciu latach jesteśmy jako
adwokaci w zupełnie innej sytuacji. Jesteśmy bowiem tylko jedną z grup, które świadczą
pomoc prawną – podkreślał, zwracając uwagę na rolę, jaką dziś odgrywają radcowie
prawni czy też doradcy.

– Przez dziesięć lat zmieniał się rynek, a wraz z nim nasz ranking – mówiła Ewa Usowicz,
zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej". Podkreślała, że w tegorocznym rankingu
widać duży skok jakościowy – wzrost przychodów i zatrudnienia.

Salans bierze prawie wszystko

Największą sensacją rankingu jest zwycięstwo w obu głównych kategoriach ilościowych
kancelarii Salans. W ciągu dziesięciu lat odnotowała ona ogromny awans. W 2003 r. była
na 16. miejscu (na 54 kancelarie biorące udział w rankingu), rok temu po raz pierwszy
zdetronizowała kancelarię Domański Zakrzewski Palinka pod względem liczby prawników.
Dziś zwycięża w obu kategoriach – zatrudnia 80 adwokatów i radców oraz aż 158
prawników ogółem.

W pierwszej kategorii tuż za nimi uplasowali się Domański Zakrzewski Palinka (79
prawników z uprawnieniami) i CMS Cameron McKenna (78). W drugiej kancelarie tylko
zamieniły się miejscami na podium. Drugą pod względem licbzy prawników jest CMS
Cameron McKenna (147), trzecią – Domański Zakrzewski Palinka (134).

Pięć kancelarii specjalistów

W drugiej części rankingu przedstawiamy najlepszych specjalistów z poszczególnych
dziedzin prawa. Powstaje ona na podstawie rekomendacji kolegów z branży.

W tym roku pięć kancelarii zwyciężyło w dwóch kategoriach. Po raz pierwszy w tym gronie
znalazł się Salans. Ma bowiem najlepszych specjalistów z zakresu prawa nieruchomości i
energetyki.

Z kolei Sołtysiński Kawecki & Szlęzak mogą się poszczycić najlepszymi zespołami ds.
sporów sądowych oraz prawa spółek i handlowego. W ubiegłym roku ta kancelaria była
także liderem w zakresie prawa antymonopolowego. W tym roku została zdetronizowana
w tej dziedzinie przez Linklaters.

Po dwie specjalizacje mają także (tak jak w ubiegłym roku) Allen & Overy – prawo
bankowe i finansowe oraz organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Baker
& McKenzie – prawo farmaceutyczne oraz podatkowe, Weil Gotshal & Manges – fuzje i
przejęcia, prywatyzacja i restrukturyzacja oraz przygotowanie wejścia na giełdę, rynki
kapitałowe i papiery wartościowe. Jak co roku wyłoniliśmy także najlepszych prawników w
danych dziedzinach. Tu pojawiło się kilka zmian w stosunku do ubiegłego roku. Xawery
Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) oraz Arwid Mednis (Wierzbowski
Eversheds) to najlepsi specjaliści w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji,
Bartosz Krużewski (Clifford Chance) – w procesach sądowych, a Paweł Zdort (Weil Gotshal
& Manges) – w przygotowaniu wejścia na giełdę.



Powyżej 100 milionów

Rekordowy przychód odnotował tegoroczny faworyt – kancelaria Salans. 138,5 miliona
złotych to o niemal 20 mln złotych więcej, niż w ubiegłym roku. Drugą kancelarią, która
przekroczyła 100 milionów złotych, jest CMS Cameron McKenna – 102,6 mln zł. Jednakże
dla tej kancelarii oznacza to spadek. W ubiegłym roku jej przychód sięgnął bowiem 108,8
mln złotych.

Większość kancelarii, bo 37 na 66 biorących udział w tej części rankingu, odnotowała
zwyżkę przychodów. Wśród nich są m.in. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Domański
Zakrzewski Palinka oraz Baker & McKenzie.

Pod względem dochodów (nie wszystkie biorące udział w rankingu kancelarie je podały) na
pierwszym miejscu znaleźli się Clifford Chance – 27 mln zł, na drugim Baker & McKenzie
(22,3 mln zł), a na trzecim DLA Piper Wiater (11,2 mln zł).

Większość kancelarii, które biorą udział w naszym rankingu, pochodzi spoza Warszawy –
148 na 251. Od 2007 r. przygotowujemy także rankingi regionalne.

Mocną pozycję na rynku ogólnopolskim ma wrocławski lider – Koksztys. Zatrudnia 87
prawników, co daje mu piąte miejsce w ogólnokrajowych notowaniach.

Z kolei największa kancelaria krakowska – T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski –
ma na swoim pokładzie 40 adwokatów i radców. Dzięki temu zajmuje ósmą pozycję w
kraju.

Wyróżnienie za działalność pro bono trafiło do poznańskiej kancelarii Skoczyński
Wachowiak Strykowski. Pomagają oni organizacjom pożytku publicznego (m.in. Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), wspierają edukację prawną młodzieży, działają na rzecz
społeczności lokalnej.  Kancelaria jest zaangażowana w akcję „Stop barierom w filantropii",
która walczy z przepisami blokującymi rozwój działalności charytatywnej.

Dziesięć lat minęło...

Tegoroczny ranking „Rz" jest jubileuszowym, bo dziesiątym. Jest to więc okazja do
podsumowań. Największy wzrost odnotował niewątpliwie Salans. Zdetronizował kancelarię
Domański Zakrzewski Palinka, która najdłużej – bo przez dziewięć lat – utrzymywała
pozycję lidera pod względem liczby prawników. Za tę długoletnią świetną formę DZP
otrzymała tytuł „Kancelarii X-lecia". Uhonorowana została także kancelaria Sołtysiński
Kawecki & Szlęzak – otrzymała przez te lata najwięcej rekomendacji dla najlepszego
zespołu specjalistów.

Od 2005 r. zaczęliśmy wyłaniać najlepszych ekspertów. Najwięcej rekomendacji zdobył
prof. Stanisław Sołtysiński, który otrzymał od swoich kolegów z branży aż dziesięć
rekomendacji w dziedzinie prawa handlowego i prawa własności intelektualnej. Paweł
Dębowski był aż osiem razy wskazany jako najlepszy specjalista od nieruchomości, a
Grzegorz Namiotkiewicz – od prawa bankowego. Otrzymali oni dyplomy „Prawnika
X-lecia".


