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Kancelarie bronią się przed kryzysem
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Domański Zakrzewski Palinka – najwi ęksi. Wardy ński i Wspólnicy – najwszechstronniejsi. CMS
Cameron McKenna – na najwy Ŝszych obrotach

Takie są wyniki ósmego rankingu „Rzeczpospolitej”. Jak co roku
wyłoniliśmy i nagrodziliśmy czołowe firmy oraz najlepszych
profesjonalistów wyspecjalizowanych w prawnej obsłudze
przedsiębiorstw .

Odbierając laury dla największej polskiej firmy prawniczej, która
corocznie zwycięŜa w naszym rankingu, jej szef Krzysztof
Zakrzewski stwierdził, Ŝe tym razem nie spodziewał się pierwszego
miejsca. – Nie ukrywam, Ŝe ubiegły rok był dla nas trudny –
powiedział.

Jaki był ten rok dla całego rynku usług prawniczych? Recesja
ekonomiczna dotknęła go, ale nie spustoszyła. Owszem, w
kancelariach były zwolnienia prawników, ale nie masowe. Były
spadki obrotów i zysków, ale niezbyt wielkie. Było mniej duŜych
transakcji, kontraktów , fuzji i przejęć, ale więcej innej pracy,
związanej m.in. ze sporami sądowymi i restrukturyzacjami. Jedni
tracili, inni natomiast zyskiwali, branŜa zaś jako całość w cięŜszych
czasach poradziła sobie całkiem nieźle.

Szefowie firm prawniczych patrzą w przyszłość z ostroŜnym – ale
jednak – optymizmem.

– Na świecie kryzys jeszcze się nie skończył, ale w Polsce
gospodarka ma się nieźle, widać oznaki oŜywienia – mówią. Tylko
zarobić tyle co dwa – trzy lata temu będzie trudniej, bo
przedsiębiorcy naciskają na obniŜkę stawek za usługi prawnicze.
Na tym rynku rządzi dziś klient.

Gośćmi wczorajszej uroczystości  byli: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prezes
Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej
Bobrowicz oraz pełniący obowiązki prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Michałowski.

Dyplomy laureatom wręczali minister Kwiatkowski oraz redaktor naczelny „Rz” Paweł Lisicki,
który stwierdził, iŜ tegoroczna edycja rankingu pokazuje, Ŝe branŜa prawnicza wyszła z kryzysu
gospodarczego obronną ręką.

– Mam nadzieję, Ŝe najlepszych wyników w rankingu nie osiągnęły firmy prawnicze
wyspecjalizowane wyłącznie w prawie upadłościowym i restrukturyzacjach – zaŜartował minister
sprawiedliwości, nawiązując do wypowiedzi redaktora naczelnego „Rz”.
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