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Us!ugi, ceny, zarobki

Mi!dzy in-housem a kancelari"
bork 08-03-2013, ostatnia aktualizacja 08-03-2013 08:45

Prawnicy wewn"trzni podkre#lali, $e dzi# bardzo !atwo zmieni% kancelari" – cz"sto nie ró$ni& si" one
mi"dzy sob&, je#li chodzi o zasoby wiedzy.
'ród!o: www.sxc.hu

Wraz z kryzysem zmieniaj" si! zasady wynagradzania prawników.

Coraz wi"kszy wp!yw na wybór zewn"trznej kancelarii maj& dzia!y zakupów, przez co du$& rol" odgrywa
cena – zwracali uwag" uczestnicy debaty „Jak wybiera% i jak rozlicza% kancelari" zewn"trzn&?". Zosta!a
ona zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsi"biorstw oraz Polski Zwi&zek
Pracodawców Prawniczych. Na zjawisko wyboru kancelarii zewn"trznej g!ównie ze wzgl"du na cen"
zwraca! uwag" m.in. Waldemar Koper, prezes PSPP. Podkre#la!, $e wybór nie powinien by% traktowany
jak np. zakup d!ugopisów.

Zmiany dostrzegane s& tak$e w samych kancelariach.

– Jest to trend #wiatowy, cz"#% naszych us!ug jest kupowana przez dzia! zakupów, cena odgrywa coraz
wi"ksz& rol" – mówi! Bartosz Kru$ewski z kancelarii Clifford Chance. – S& dzia!ania uznawane za
standardowe, w których mo$e to by% uzasadnione. Ale nie da si" tak kupowa% wszystkiego. Je#li chodzi o
bardziej specjalistyczne us!ugi, klient mo$e straci%, je#li b"dzie bra! pod uwag" tylko cen" – wskazywa!.
Witold Dani!owicz, prezes PZPP, mówi! z kolei, $e cz"sto ma wra$enie, i$ oferta kancelarii jest oceniana
wy!&cznie przez specjalistów od finansów.

Prawnicy wewn"trzni podkre#lali, $e dzi# bardzo !atwo zmieni% kancelari" – cz"sto nie ró$ni& si" one
mi"dzy sob&, je#li chodzi o zasoby wiedzy. Ró$nice polegaj& np. na tym, jak bardzo rozumiej& biznes.

– Wybieraj&c kancelari", zak!adamy, $e poziom us!ug jest podobny, dlatego wa$ny jest element cenowy –
mówi! Grzegorz Kaniecki z PSPP.

Takiemu podej#ciu sprzeciwia! si" mec. Krzysztof Stefanowicz. Jego zdaniem to nieprawda, $e poziom
us!ug jest taki sam. – Wszyscy mamy ten sam kodeks, ale liczy si" to, jakie rozwi&zanie umiemy znale'%.
Du$ym problemem w Polsce jest to, $e wiele firm, zw!aszcza mniejszych, w ogóle nie korzysta w us!ug
prawniczych – podkre#la!.

Gor&c& dyskusj" wywo!a te$ kwestia ryzyka zwi&zanego z podejmowaniem decyzji. Prawnicy wewn"trzni
podkre#lali, $e zarz&dy wymagaj& od nich nie tyle obszernych opinii na temat wszystkich mo$liwych
rozwi&za(, ile wskazania które jest najlepsze. Dlatego te$ i oni oczekuj& od kancelarii zewn"trznych
wzi"cia ryzyka za wskazanie rozwi&zania.

Debata by!a transmitowana w Internecie.
Rzeczpospolita

© Wszystkie prawa zastrze$one

!adna cz"#$ jak i ca%o#$ utworów zawartych w dzienniku nie mo&e by$ powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w
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jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym tak&e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w%'cznie z
kopiowaniem, szeroko poj"t' digitalizacj', fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak&e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody
GREMI MEDIA Sp. z o.o. Jakiekolwiek u&ycie lub wykorzystanie utworów w ca%o#ci lub w cz"#ci bez zgody GREMI MEDIA Sp. z o.o. lub autorów
z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro(b' kary i mo&e by$ #cigane prawnie.


