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Cena rz!dzi w us"ugach prawnych. A gdzie jako#$?

Wybieraj!c kancelari% zak"adamy, &e wszystkie jakie bierzemy pod uwag% reprezentuj! podobny

poziom. Dlatego coraz cz%#ciej na nasze decyzje wp"ywa element kosztowy, a tak&e forma rozlicze' –

twierdzi radca prawny Grzegorz Kaniecki.

Opini! t! dyrektor dzia"u prawnego w Unilever Polska SA wyrazi" podczas konferencji „Jak
wybiera# i jak rozlicza# kancelari! zewn!trzn$?”, zorganizowanej w czwartek przez Polskie
Stowarzyszenie Prawników Przedsi!biorstw i Polski Zwi$zek Pracodawców Prawniczych. Jej
uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania o to, jakie kryteria decyduj$ o wyborze kancelarii
obs"uguj$cej nasze przedsi!biorstwo, czy rzeczywi%cie koniec ery stawek godzinowych i
wreszcie, jakie s$ alternatywne, wobec stawek godzinowych, modele rozliczania pracy
kancelarii.  Zastanawiano si! tak&e nad tym, jakie metody s$ warte promocji, a jakie budz$
opór?

Jak podkre%lali uczestnicy dyskusji, poszukiwanie na rynku us"ug prawnych ofert mo&liwie najta'szych, a tak&e
najkorzystniejszych dla zlecaj$cych form rozlicze', jest znakiem czasów. Po prostu kryzys ekonomiczny zmusza firmy
do poszukiwania oszcz!dno%ci, które musz$ dotyczy# tak&e tej sfery. – Jak mówi" Waldemar Koper, dyrektor dzia"u
prawnego w Kompanii Piwowarskiej i prezes Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsi!biorstw, d$&enie do
poprawiania efektywno%ci jest w firmach spraw$ naturaln$ i akceptowan$ przez wszystkich, tak&e przez mened&erów
odpowiedzialnych za zawieranie umów na obs"ug! prawn$. – Od poczynionych oszcz!dno%ci zale&y przecie& kondycja
przedsi!biorstwa, jego mo&liwo%ci rozwojowe, ale tak&e szanse na podwy&ki p"ac pracowników. A wi!c jest to w
interesie nas wszystkich w firmie – mówi" Waldemar Koper. 
Zastrzega" jednak, &e w tej dziedzinie kryteria nie mog$ by# sprowadzone tylko do czynnika cenowego, a procedura
wy"aniania kancelarii prawnej nie mo&e by# prowadzona na takiej samej zasadzie jak np. zakup o"ówków do biura. 
Zdaniem prawników reprezentuj$cych kancelarie, niestety tak cz!sto jest. – Mam nie raz wra&enie, &e oferta naszej
kancelarii jest oceniana wy"$cznie przez specjalistów od marketingu i finansów, dla których najwa&niejsze jest by
zap"aci# za ni$ jak najmniej – ocenia" Witold Dani"owicz, partner zarz$dzaj$cy w kancelarii Dani"owicz Jurcewicz i
Wspólnicy, a tak&e prezes Polskiego Zwi$zku Pracodawców Prawniczych. 
Jego opini! potwierdza" cz!%ciowo mec. Kaniecki z Unilever. – Niestety ten element zwi$zany z zaanga&owaniem
dzia"ów zakupów jest do%# cz!sto widoczny w procesie wyboru kancelarii przez przedsi!biorstwa. Ale zastrzega", &e
on nie wyobra&a sobie, by Unilever mia"o to decyduj$cy wp"yw na decyzje w tym zakresie. – Tu zawsze dzia" prawny,
który jest odbiorc$ tych us"ug, b!dzie mia" g"os decyduj$cy – mówi". Ale doda" te&, &e ta „kosztowa” tendencja ma
tym wi!ksze znaczenie im o mniej skomplikowane us"ugi prawne chodzi. Podkre%la" te&, &e je%li znane firmie
kancelarie reprezentuj$ podobny poziom profesjonalny, to ten czynnik ekonomiczny przy wyborze spo%ród nich b!dzie
mia" coraz wi!ksze znaczenie. 
Polemizowali z tym, a raczej zg"aszali w$tpliwo%ci co do sensowno%ci takiej polityki, prawnicy reprezentuj$cy
kancelarie. – No bo gdzie dorobek kancelarii, jej specjalizacja, dorobek prawników, czy unikatowe umiej!tno%ci? –
pytali. 
– W procesie negocjacji z kancelari$ firmy cz!sto koncentruj$ si! na wtórnych z punktu widzenia stawianych zada'
zagadnieniach, jak np. to, czy prawnik b!dzie je(dzi" poci$giem drugiej klasy, pomijaj$c kluczowe elementy, takie jak
do%wiadczenie w okre%lonych obszarach, czy instrumenty s"u&$ce zapewnieniu jako%ci tej zamawianej obs"ugi
prawnej. Z rozmów z kolegami ze %wiata wynika, &e procedury zakupowe s$ w innych krajach tak&e rozbudowywane,
ale jednak nacisk k"adzie si! tam na kwestie maj$ce wp"yw na jako%# obs"ugi prawnej - mówi" adwokat Marcin
Radwan-Rohrenschef. 
Przedstawiciele firm przyznawali, &e te& spotykaj$ si! z takimi sytuacjami, wskazuj$c jednocze%nie, &e staraj$ si! w



13-03-14 11:40Cena rządzi w usługach prawnych. A gdzie jakość? - Opinie - Czytaj

Strona 2 z 2http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/cena-rzadzi-w-uslugach-prawnych-a-gdzie-jakosc/print/

jak najwi!kszym stopniu te merytoryczne czynniki uwzgl!dnia# i przekonywa# swoje zarz$dy do koncentrowania si!
jednak na tych najistotniejszych sprawach. – Gdyby w przypadku jakiego% du&ego problemu prawnego, dotycz$cego
kluczowych procesów, czy wa&nych negocjacji, firma wybiera"a kancelari! tylko na podstawie kryterium cenowego, to
%wiadczy"oby to s"abo%ci organizacji – mówi Grzegorz Kaniecki. 
Opini! t! potwierdza Waldemar Koper, ale dodaje od razu, &e od paru lat wszystkie przedsi!biorstwa &yj$ pod ci$g"$
presj$ kosztow$. – To przenosi si! tak&e na bud&ety dzia"ów prawnych. A je&eli my mamy presj! bud&etow$, to
naturalne jest, &e musimy j$ przenosi# na kancelarie zewn!trzne – mówi". O dodawa", &e to przek"ada si! na ten
nacisk na kryterium kosztowe przy wyborze kancelarii, ale tak&e na oczekiwanie, &e kancelarie b!d$ akceptowa# inne
ni& tylko godzinowe zasady rozliczania pracy. 
Wszyscy uczestnicy konferencji przyznawali, &e proces przemian w tej dziedzinie ca"y czas trwa. Chocia& zdaniem
niektórych z dyskutantów jest on w Polsce mniej zaawansowany ni& w innych krajach. Ale w ka&dym razie
przedstawiciele biznesu deklarowali, &e ju& z tej drogi nie zejd$ i sugerowali kancelariom wychodzenie im naprzeciw w
poszukiwaniu form rozlicze' akceptowalnych przez obie strony. 
Przedstawiciele kancelarii twierdz$, &e rozumiej$ zmiany zachodz$ce w tej dziedzinie i nie zamarzaj$ przeciwstawia#
si! naturalnym procesom, szczególnie je%li maj$ one ogólno%wiatowy wymiar. Ale apelowali do swoich partnerów z
przedsi!biorstw by pami!tali, &e nie wszystkie us"ugi dla si! dobrze finansowa# wed"ug zasady succses fee. – No i
&eby to nie by"o tak, &e gdy s"ysz! ze strony zleceniodawcy propozycj! zastosowania alternatywnych rozlicze', to w
tle jest oczekiwanie, &e zrobimy to samo za znacznie ni&sze honorarium – mówi" mec. Witold Dani"owicz. 
 


