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ranking kancelarii prawnych

N
a wstępie warto 
jednak zaznaczyć, 
że pomimo podo-
bieństw, znacznie 
różni się między sobą 

obsługa prawna wewnętrzna i ze-
wnętrzna. Środowisko prawników 
przedsiębiorstw odróżnia się od 
środowiska kancelarii prawnych, 
ale obie formy wsparcia niosą za 
sobą swoiste korzyści i zalety.

Bliżej biznesu
Prawnicy przedsiębiorstw pracują 
bliżej biznesu, mówią językiem 
biznesu i swoich firm, i służą 
codzienną pomocą zarówno 
w prostych, jak i skomplikowanych 
sprawach prawnych danego przed-
siębiorstwa, wykorzystując wiedzę 
i doświadczenie płynące z bliskości 
tej współpracy. Stanowi to o ich 
ogromnej roli i znaczeniu dla bie-
żącego bezpieczeństwa prawnego 
danej firmy oraz codziennego 
komfortu prawnego w funkcjono-
waniu przedsiębiorstwa. 

Dogłębna analiza problemu 
Z kolei kancelarie, w których 
pracuje coraz większa liczba 
znakomitych i doświadczonych 
ekspertów z poszczególnych dzie-
dzin prawa, mają do dyspozycji 
przedsiębiorców zespoły mogące 

świadczyć wielopłaszczyznową 
i interdyscyplinarną pomoc praw-
ną w niemal każdej dziedzinie 
prawa. Doświadczenie i specjali-
zacja prawników kancelaryjnych 
pozwalają na dogłębną analizę 
problemu w oparciu o najnowsze 
orzecznictwo i praktykę w danej 
sferze prawa.
Przeprowadzone w czerwcu tego 
roku wspólnie przez PSPP i PwC 
badanie środowiska prawników 
przedsiębiorstw w Polsce ukazuje 
zjawisko tzw. dynamicznej stabil-
ności. W dużym skrócie oznacza 
to, jak wskazuje raport, że każda 
firma będzie realizowała przyjętą 
strategię wieloletnią oraz że nie 
dojdzie do zmian w zakresie 
obsługi prawnej przedsiębiorstw 
w najbliższych latach. Tak uważa 
57 proc. badanych prezesów oraz 
61 proc. badanych dyrektorów 
prawnych. 

Trzy modele
Jednocześnie – jakby wprost 
odpowiadając na zadane w tytule 
pytanie – badanie wykazało, że 
na rynku usług prawnych domi-
nują trzy modele obsługi prawnej 
przedsiębiorstw. Pierwszym 
z nich jest wsparcie udzielane 
przez wewnętrzny dział prawny, 
drugim obsługa wyłącznie przez 

kancelarie prawne. Natomiast 
trzeci model, który w oparciu 
o wspomniany wyżej raport 
można uważać za ugruntowany, 
gdyż korzysta z niego prawie 
60 proc. firm, charakteryzuje się 
bliską współpracą działów praw-
nych z kancelariami prawnymi.
Można zatem śmiało stwierdzić, 
że właśnie model przewidujący 
utworzenie niezależnej komórki 
czy departamentu prawnego, za-
równo dla dużego, jak i dla śred-
niej wielkości przedsiębiorstwa, 
występuje na rynku najczęściej. 
W modelu tym prawnicy są nie 
tylko ekspertami prawnymi ze 
stale rosnącym zakresem zadań 
(tak znów wykazało wspomniane 
wyżej badanie), ale także dorad-
cami biznesowymi dla zarządów 
i kluczowych działów firmy, 
coraz częściej posiadającymi 
rozległą wiedzę i doświadczenie 
z zakresu nauk ekonomicznych, 
zarządzania czy finansów. Jedno-
cześnie prawnicy ci świadomie 
podejmują wieloletnią współ-
pracę z kancelariami prawnymi, 
opierającą się na wzajemnym 
zrozumieniu i zaufaniu oraz 
uznaniu najważniejszych i nieza-
przeczalnych zalet tej współpracy, 
czyli specjalizacji danej kancelarii 
i jej reputacji.  

Tytułowe pytanie sprowadza się w zasadzie do wyboru pomiędzy obsługą przedsiębiorstw 
przez wewnętrzny zespół prawny bądź kancelarię prawną albo model mieszany. Trudno jest 
z góry przesądzić, która forma jest najlepsza dla konkretnego przedsiębiorstwa. Odpowiedź ta 
jest bowiem uzależniona od kilku czynników, w tym kultury prawnej danego przedsiębiorstwa, 
oczekiwań wobec prawników, budżetu na obsługę prawną, organizacji i struktury wewnętrznej 
firmy, mających wpływ na umiejscowienie działu prawnego czy szerzej – na podejmowanie 
decyzji natury prawnej.
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