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Największą kancelarią w Polsce jest Dentons. W czołówce także DZP, SK&S oraz CMS Cameron

McKenna.

„Rzeczpospolita" już jedenasty raz przeprowadziła ranking kancelarii prawniczych.

Wczoraj dyplomy największym i najlepszym kancelariom wręczał w redakcji  minister

sprawiedliwości Jarosław Gowin. Mówił m.in. o tym, że jako szef resortu wie o dużym poczuciu

krzywdy wśród obywateli poszukujących sprawiedliwości.

– Profesjonalizm kancelarii prawnych jest gwarancją, że tego poczucia krzywdy będzie jak

najmniej – mówił minister Gowin.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz podkreślał, że bardzo ważną cechą

prawników, przesądzającą o ich sukcesie, jest inteligencja emocjonalna i empatia.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara zaznaczył, jak ważna dla prawników jest

kondycja moralna. Mówił także, że w ostatnich latach nasila się konkurencja z prawnikami

zagranicznymi.

– Nie jesteśmy gorsi, nie mamy się czego wstydzić. Przez ostatnie lata adwokaci i radcy prawni

dokonali ogromnego rozwoju – mówił.

Zmiany na rynku prawnym odzwierciedla także nasz ranking. Jak podkreślał Bogusław Chrabota,

redaktor naczelny „Rz", w tegorocznej klasyfikacji wzięło udział aż 256 kancelarii. W pierwszym

rankingu były tylko 54.

Największą kancelarią – zarówno pod względem liczby adwokatów i radców, jak i wszystkich

prawników – wciąż jest Dentons (rok temu występowała jako Salans). Ta kancelaria ma także

najwyższe przychody – 130,5 mln zł, chociaż jest to nieco mniej niż rok temu. Druga pod względem

wielkości jest Domański, Zakrzewski, Palinka. Trzecia   w naszej głównej klasyfikacji, czyli pod

względem liczby prawników z uprawnieniami – Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Ta kancelaria

wróciła na podium, rok temu była bowiem czwarta. Z kolei CMS Cameron McKenna, rok temu

trzecia w tej kategorii, dziś jest czwarta. Choć pozostaje na drugiej pozycji pod względem liczby

wszystkich magistrów prawa.

W części przychodowej także na pierwszym miejscu uplasował się Dentons. Za nim    CMS Cameron

McKenna i Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Z kolei największe dochody spośród firm, które zgłosiły

się do tej części naszej klasyfikacji, odnotował DLA Piper.

W tym roku po raz pierwszy sklasyfikowaliśmy także firmy prawnicze pod względem ich aktywności

w wiodących transakcjach na polskim rynku.

– Zdecydowaliśmy się na powołanie specjalnej kapituły, która wyłoniła transakcje. W jej skład

weszli przede wszystkim bankierzy inwestycyjni – podkreślała podczas uroczystości Ewa Usowicz,



wicenaczelna „Rz".

– Wytypowaliśmy 27 transakcji – mówił z kolei Jakub Papierski, przewodniczący kapituły,

wiceprezes zarządu PKO BP. – To pokazuje, jak dużym rynkiem stała się Polska, jak wiele dużych

transakcji przeprowadzono tu w 2012 roku – dodawał.

W największej ilości transakcji wytypowanych przez kapitułę brała udział kancelaria Weil, Gotshal

& Manges. Na drugim miejscu są ex aequo: Allen & Overy i Greenberg Traurig, na trzecim Clifford

Chance.

Jak co roku prosiliśmy też kancelarie biorące udział w naszym rankingu, by wskazywały, kogo ze

swojej konkurencji najbardziej cenią w poszczególnych dziedzinach prawa. Wytypowaliśmy dzięki

temu rekomendowanych prawników i całe kancelarie.

W tym roku aż trzy tytuły lidera trafiły do kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Została

wskazana jako najlepsza w procesach sądowych, prawie spółek i handlowym oraz prawie

konkurencji i antymonopolowym. Trzy kancelarie mają po dwie rekomendacje – Allen & Overy w

prawie bankowym i finansowym oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, Dentons – w

prawie energetycznym i nieruchomościach, Weil, Gotshal & Manges – w dziedzinie fuzji i przejęć i

przygotowaniu do wejścia na giełdę, Baker & McKenzie – w prawie farmaceutycznym i

podatkowym.

Fotoreportaż na prawo.rp.pl

Rzeczpospolita

© Wszystkie prawa zastrzeżone


