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Kluczowe wyzwania 
prawników 
przedsiębiorstw
w świetle badania 
środowiskowego
PSPP i PwC
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Dwie perspektywy: 
dyrektora działu 
prawnego i prezesa



Wzmocnienie pozycji 
prawnika przedsiębiorstwa 
w strukturze organizacji 
oraz zmiana roli

Wzrasta zakres 

obowiązków

Ponad połowa prawników 

przedsiębiorstw bezpośrednio 

podlega prezesowi firm

Prezesi firm oczekują od prawników wzmocnienia 

kompetencji biznesowych



Oczekiwania 
prezesów 
wobec prawników 
przedsiębiorstw

Znaczenie kompetencji 
dyrektorów działów 
prawnych w przyszłości

Dominujące 
znaczenie kompetencji

związanych z komunikacją 
oraz prowadzeniem 

działalności 
biznesowej

Specjalistyczna 
wiedza prawnicza 

nie wystarcza



Niezbędne są 
kluczowe zmiany 
w kształceniu 
prawników

Istotne znaczenie ma 
pogłębianie wiedzy z 
zakresu nauk 
ekonomicznych, 
finansów 
i zarządzania



Modele  rozliczeń z kancelariami 
prawnymi. Dostępne budżety

47% 
Konkretna kwota 
za projekt

3%
Success fee

21%
Ryczałt

26%
Stawki 
godzinowe



Kancelarie pozostaną 
kluczowymi partnerami 
działów prawnych 
przedsiębiorstw w zakresie 
specjalistycznej obsługi 
prawnej

70%
prezesów nie dostrzega
obszarów pracy prawnej,
których nie zleciliby
zewnętrznej kancelarii prawnej

59,5%
działów prawnych 
w firmach regularnie 
współpracuje 
z kancelariami prawnymi



Kierunek zmian modelu 
obsługi prawnej 
przedsiębiorstw

Niemal 60% działów 

prawnych firm 
regularnie współpracuje 
z kancelariami 
prawnymi

57% prezesów 

deklaruje, że model 
obsługi prawnej 
w ich przedsiębiorstwie 
nie zmieni się

Tylko 4% prezesów 

twierdzi, że outsourcing 
usług prawnych 
zmniejszy się

13% 1%

Całościową obsługę 
firm przejmują 
zewnętrzne
kancelarie prawne

57% 61%

Nic się nie zmieni, 
każda firma będzie 
realizowała swoją 
strategię

26% 17%

Poszczególne obszary
będą przekazywane
zewnętrznym 
kancelariom prawnym

4% 21%

Outsourcing 
zmniejszy się



Wnioski 
z 
Raportu

DDP

jako strategiczny 
doradca 
biznesowy

Potrzebne nowe 
kompetencje 
pozaprawne 

Niezbędne 
są zmiany 
w 
kształceniu 
prawników

Prawnicy 
przedsiębiorstw 
i kancelarie 
prawne: naturalne 
partnerstwo

Najważniejsze 
są relacje 
i specjalizacja

Wysoki 
prestiż 
pracy dla 
73% DDP

DDP
prawnikiem i 
menedżerem



Dziękuję za uwagę  
Zapraszam do kontaktu

Waldemar Koper
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