
Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
Suma

1

Baker & McKenzie Gruszyński i Wspólnicy 

92 25 40 32 9 96 42 37 373

Kancelaria Prawna sp.k.

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa

tel. (22) 445 31 00

2

Domański Zakrzewski Palinka sp.k., 

100 8 16 40 8 81 39 50 342

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

tel. (22) 557 76 00, 

3

SALANS D. Oleszczuk 

72 20 2 8 5 94 45 29 275

Kancelaria Prawnicza sp.k.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

tel. (22) 242 52 52

4

Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

71 12 6 8 15 80 45 30 267

ul. Wawelska 15 B

02-034 Warszawa

tel. (22) 608 70 00

Języki obce, w 
jakich kancelaria 

obsługuje klientów

Punkty za 
prawników 

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkty za 
aplikantów

Fuzje i przejęcia, restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
przedsięwzięcia infrastrukturalne, outsourcing, obsługa 
inwestycji zagranicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, 
prawo: spółek, handlowe, private equity, bankowe i 
finansowe, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, 
procesowe, nieruchomości, technologii, medii, 
telekomunikacyjne, własności intelektualnej i przemysłowej, 
antymonopolowe i konkurencji, podatkowe, pracy i 
ubezpieczeń społecznych, energetyczne, ochrony 
środowiska, farmaceutyczne, zamówień publicznych, 
ubezpieczeniowe, upadłościowe i naprawcze, publiczne i 
europejskie.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, włoski, 
rosyjski, norweski, 
portugalski, 
szwedzki.

warsaw@bakernet.com

www.BakerMcKenzie.pl

Fuzje i przejęcia, prawo: spółek i handlowe, bankoww i 
finansowe, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, 
własności intelektualnej i przemysłowej, nieruchomości, 
upadłościowe i naprawcze, cywilne i procedura cywilna, 
telekomunikacyjne, karne i procedura karna, 
administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, 
pracy, antymonopolowe i ochrony konkurencji, transportowe 
i logistyka, sprawy sporna i arbitraż, energetyczne, transport 
i infrastruktura.

angielski, niemiecki, 
hiszpański, 
portugalski, 
holenderski, 
francuski, rosyjski, 
japoński, chiński

dzp@dzp.pl

www.dzp.pl

Fuzje i przejęcia, spory sądowe i arbitraż, prawo: 
korporacyjne, bankowe i finansowe, nieruchomości, 
energetyczne, zmówień publicznych, telekomunikacyjne i 
nowych technologii, farmaceutyczne, upadłościowe, 
konkurencji, własności intelektualnej, rynków kapitałwoych i 
papierów wartościowych, ochrony środowiska i zasobów 
wodnych, private equity i venture capital, podatkowe, pracy.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, 
ukraiński.

warsaw@salans.com

www.salans.com

Fuzje i przejęcia, działalność developerska, prawo: spółek, 
własności intelektulnej i przemysłowej, środków masowego 
przekazu i telekomunikacyjne, procesowe i rozwiązywanie 
sporów, administracyjne, podatkowe, celne i dewizowe, 
antymonopolowe i kokurencji, bankowe, papierów 
wartościowych i rynków kapitałowych, pracy, nieruchomości, 
inwestycji zagranicznych, Unii Europejskiej, ochrony 
środowiska.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, rosyjski.

office@skslegal.pl

www.skslegal.pl

mailto:warsaw@bakernet.com
http://www.bakermckenzie.pl/
mailto:dzp@dzp.pl
http://www.dzp.pl/
mailto:warsaw@salans.com
http://www.salans.com/
mailto:office@skslegal.pl
http://www.skslegal.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników 

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
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Punkty za 
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Punkty za 
staż

Punkty za 
aplikantów

5

Koksztys Kancelaria 

61 34 50 12 40 17 24 14 252

Prawa Gospodarczego sp.k.

Al.. Armii Krajowej 61 

50-541 Wrocław

tel. (71) 33 51 450

6

White & Case W. Daniłowicz

59 12 3 7 3 83 45 29 241

W. Jurcewicz i Wspólnicy, sp.k.

ul Marszałkowska 142 

00-061 Warszawa

tel. (22) 505 01 00

7

Linklaters T. Komosa i Wspólnicy sp.k.

45 1 2 13 1 100 60 15 237
00-121 Warszawa

tel. (22) 526 50 00

8

Wardyńscy i Wspólnicy

91 50 0 18 0 0 42 31 232

Al.. Ujazdowskie 10 

00-478 Warszawa

Obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo: cywilne, spółek, 
gospodarcze, handlowe, upadłościowe, naprawcze i 
likwidacyjne, zamówień publicznych, podatkowe, 
farmaceutyczne, budowlane, bankowe, spółdzielcze, 
enegetyczne, pracy i ubezpieczeń społecznych, 
administracyjne, własności przemysłowej, autorskie, 
przestępstwa gospodarcze.

angielski, czeski, 
hiszpański, 
niemiecki, francuski, 
włoski, rosyjski

kancelaria@koksztys.pl

www.koksztys.pl

Fuzje i przejęcia, postępowania sądowe i arbitrażowe, 
inwestycje bezpośrednie, restrukturyzacja, finansowenia 
projekstów inwestycyjnych, doradztwo korporacyjne i na 
rzecz administracji publicznej, prawo: bankowe i finansowe, 
podatkowe, energetyczne, infrastrukturalne, ochrony 
środowiska, konkurencji, pracy, prywatyzacyjne, 
farmaceutyczne, nieruchomości, rynków kapitałowych, 
telekomunikacyjne, medii i nowoczesnych technologii, 
własności intelektualnej i przemysłowej. 

angielski, francuski, 
niemiecki, 
hiszpański.

warsaw@whitecase.com

www.whitecase.pl

Obsługa prawna fuzji i przejęć, obrót nieruchomościami, 
prawo cywilne, handlowe, transakcii finansowych, bankowe, 
procesy wejścia na giełdę, papierów wartościowych, 
właśności przemysłowej, konkurencji, pracy, doradztwo 
podatkowe, energetyczne, telekomunikacyjne, zamówienia 
publiczne, rerezentacja w postępowaniach sądowych, 
arbitrażowych i administracyjnych, europejskie.

angielski, niemiecki, 
szwedzki.

 ul. Sienna 39 

www.linklaters.com

Fuzje i przejęcia, obsługa korporacyjna firm,spory sądowe i 
arbitraż,  prawo: bankowe, nieruchomości, podatkowe 
konkurencji, Unii Europejskiej, farmaceutyczne, morskie, 
ochrony środowiska, pracy, infrastrukturalne i PPP, 
energetyczne,  rynków kapitałowych, telekomunikacyjne i 
nowych technologii, upadłościowe i naprawcze, własności 
intelektualnej i medii, zamówień publicznych.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, rosyjski, 
koreański.

warsaw@wardynski.com.pl

www.wardynski.com.pl

mailto:kancelaria@koksztys.pl
http://www.koksztys.pl/
mailto:warsaw@whitecase.com
http://www.whitecase.pl/
http://www.linklaters.com/
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http://www.wardynski.com.pl/
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9

Weil, Gotshal & Manges

37 2 2 8 6 80 45 22 202

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa

tel. (22) 520 40 00

10

Gide Loyrette Nouel

50 10 4 20 3 38 45 26 196

Kancelaria Prawna GLN sp. k.

Metropolitan 

Pl. Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa

tel. (22) 344 00 00

11

Grynhoff Woźny Maliński sp.k.

65 9 0 7 0 41 32 28 182

ul. Piękna 18 

00-549 Warszawa

tel. (22) 212 00 00

od 1 października 2008 

ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

oddziały: Poznanń, Wrocław

12

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

52 5 4 10 6 22 42 20 161

Belvedere Plaza 

ul. Belwederska 23

00-761 Warszawa

tel. (22) 840 95 00

Fuzje i przejęcia, prawo: papierów wartościowych i rynków 
kapitałowych, spółek, handlowe, venture capital i private 
equity, procesowe, bankowe i finansowe, podatkowe, 
upadłościowe i naprawcze, nieruchomości, energetyczne, 
antymonopolowe i konkurencji, autorskie, własności 
intelektualnej i przemysłowej, pracy i ubezpieczeń 
społecznych, ochrony środowiska

angielski, rosyjski, 
fransuski, niemiecki, 
włoski. – Paweł Rymarz sp.k.

pawel.rymarz@weil.com

www.weil.com

Fuzje i przejęcia, private equity, spory sądowe i arbitraż, 
prywatyzacja, prawo: spółek, nieruchomości i budowlane, 
bankowe i finansowe, rynków kapitałowych, giełdowe, 
energetyczne i projekty infrastrukturalne, ochrony 
środowiska, pracy i ubezpieczeń społecznych, konkurencji, 
własności intelektualnej i nowych technologii, 
telekomunikacyjne i mediów, publiczne i administracyjne, 
podatkowe.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, 
hiszpański, włoski, 
rumuński

 – Tokarczuk Jędrzejczyk i Wspólnicy 

gln.warsaw@gide.com

www.gide.com

Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i 
administracyjnych, prawo: cywilne i handlowe, papierów 
wartościowychinstrumentów finansowych i rynków 
kapitałowych, obrót nieruchomościami, telekomunikacyjne i 
nowych technologii, gospodarcze publiczne i rynki 
regulowane, własności intelektualnej i technologii 
informatycznych, konkurencji, podatkowe, branży TSL, 
energetyczne, 

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański

warszawa@gwmlegal.pl

www.gwmlegal.pl

Fuzjie i przejęcia, prawo: nieruchomości, własności 
intelektualnej, spory sądowe i arbitraż, kokurencji, 
handlowe, bankowe, ubezpieczeń, europejskie, 
energetyczne, telekomunikacyjne.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, włoski, 
rosyjski  

dt@dt.com.pl

www.dt.com.pl

mailto:pawel.rymarz@weil.com
http://www.weil.com/
mailto:gln.warsaw@gide.com
http://www.gide.com/
mailto:warszawa@gwmlegal.pl
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13

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.

37 8 39 7 10 12 26 22 161

ul. Łowicka 62

02-531 Warszawa

tel. (22) 646 42 10

14

Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert 

37 2 16 7 50 6 16 26 160

Zapiór i partnerzy sp.p.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

tel. (32) 207 24 24

15

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

59 4 33 7 7 0 34 15 159

ul. Świętojerska 5/7 

00-236 Warszawa

16

Kancelaria Prawna Król i Partnerzy sp.p.

50 0 19 17 20 4 34 13 157

ul. Jaworzyńska 261 

59-220 Legnica

tel. (76) 722 81 81

Fuzje i przejęcia, inwestycje kapitałowe, prywatyzacje, 
restrukturyzacje, ochrona dóbr osobistych,  prawo: 
korporacyjne i handlowe, giełdy i papierów wartościowych, 
upadłościowe, podatkowe, nieruchomości i inwestycji 
budowlanych, inwestycji majątkowych, własności 
intelektualnej i entertainment, mediów i produkcji filmowo-
telewizyjnej, nowych technologii i software, reklamy, 
własności przmysłowej, danych osobowych, zamówień 
publicznych, konkurencji i antymonopolowe, 
farmaceutyczne, medyczne, wspólnotowe, pracy, 
administracyjne, sportowe.

angielski, rosyjski, 
francuski, niemiecki

kancelaria@lsw.com.pl

www.lsw.com.pl

Fuzje i przejęcia, prawo: handlowe, cywilne i procedura 
cywilna, podatkowe, pracy, energetyczne i ochrony 
środowiska, nieruchomości, zamówień publicznych, 
geologiczne i górnicze, upadłościowe i napracze, własności 
przemysłowej i autorskie, karne i procedura karna, 
administracyjne i postępowanie sądowo-admnistracyjne, 
antymonopolowe i ochrona konkurencji.

angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski.

kontakt@kancelaria-szip.pl

www.kancelaria-szip.pl

Prawo: korporacyjne, transakcje M&A, zamówień 
publicznych, podatkowe, antymonopolowe, własności 
intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, 
nieruchomości, regulacyjne, bankowe i instytucji 
finansowych, ochrony środowiska, zastępstwo procesowe, 
Unii Europejskiej, upadłościowe i naprawcze, papierów 
wartościowych i publicznego obrotu, reklamy i mediów, 
pocztowe, przewozowe, pracy i ubezpieczeń społecznych.

angielski, niemiecki, 
rosyjski, hiszpański.

 tel. (22) 860 03 10

chwp@chwp.pl

www.chwp.pl

Dochodzenie odszkodowań telekomunikacyjnych na terenie 
Europy, negocjacje kontraktów i ich zabezpieczenie, 
przygotowanie kontraktów handlowych, windykacja 
wierzytelności, prawo: ubezpieczeniowe, cywilne, 
gospodarcze, rodzinne i opiekuńcze, karna, handlowe, 
zarządzanie wierzytelnościami i ryzyko finansowe, 
doradztwo gospodarcze i ryzyko finansowe, odszkodowań, 
procesowe.

niemiecki, rosyjski, 
angielski, 
holenderski, 
ukraiński

zhk@kki.krakow.pl

krol.sekretariat@interia.pl

www.kancelaria-krol.pl

mailto:kancelaria@lsw.com.pl
http://www.lsw.com.pl/
mailto:kontakt@kancelaria-szip.pl
http://www.kancelaria-szip.pl/
mailto:chwp@chwp.pl
http://www.chwp.pl/
mailto:zhk@kki.krakow.pl
mailto:krol.sekretariat@interia.pl
http://www.kancelaria-krol.pl/
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17

Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, 

54 4 0 10 0 0 42 35 145

Dębowski i wspólnicy sp.k.

Norway House 

ul. Lwowska 19

00-660 Warszawa

tel. (22) 627 11 77

18

Wierzbowski Eversheds sp.k.

44 22 5 8 10 0 26 27 142

ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

tel. (22) 505 07 00

19

Rödl & Partner, Roedl, Jarmożny, 

56 3 5 5 6 17 37 6 135

Majchrowicz-Bączyk, 

Smagowicz-Tokarz sp.k., 

ul. Prosta 51 

00-838 Warszawa

tel. (22) 696 28 00

20

Lovells H.Seisler sp.k.

53 1 0 10 0 0 45 20 129

ul. Nowogrodzka 50 

00-695 Warszawa

tel. (22) 529 29 00

Fuzje i przejęcia, prywatyzacje spory sądowe i arbitraż, 
partnerstwo publiczno-prywatne, finansowanie projektów, 
prawo: bankowe i finansowe, nieruchomości, budowlane, 
spółek, papierów wartościowych, ochrony środowiska, 
energetyczne, podatkowe, gospodarcze, handlowe, 
konkurencji, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe, 
pracy, własności przemysłowej, i intelektualnej, 
telekomunikacyjne, farmaceutyczne, upadłościowe i 
naprawcze.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, rosyjski, 
ukraiński.

www.clifforchance.com

Fuzje i przejęcia, prawo: spółek i handlowe, procesowe, 
nowych technlogii, medii i telekomunikacyjne, 
nieruchomości, antymonopolowe i konkurencji, 
farmaceutyczne, bankowość i finanse, pracy i ubezpieczeń 
społecznych, zamówień publicznych, ubezpieczeń, 
papierów wartościowych i rynków kapitałowych, autorskie, 
własności intelektualnej i przemysłowej, venture capital, 
private equity, upadłościowe i naprawcze, energetyczne. 

angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, 
hiszpański

kancelaria@wierzbowski.pl

www.wierzbowski.pl

Doradztwo strukturalne, ceny tranferowe, opracowywanie 
umów, zabezpieczanie kredytów, prawo: handlowe i spółek, 
podatkowe, w tym przy międzynarodowych tranakcjach i 
inwestycjach, procesowe, nieruchomości, pracy, własności 
intelektualnej i przemysłowej.

niemiecki, angielski, 
włoski.

warszawa@roedl.pl

www.roedl.pl

Fuzje i przejęcia, prawo: spółek i handlowe, venture capital i 
private equity, bankowe i finansowe, papierów 
wartościowych i rynków kapitałowych, procesowe, 
nieruchomości, technologii, media, telekomunikacyjne, 
autorskie, własności intelektualnej i przemysłowej, 
antymonopolowe i konkurencji, podatkowe, pracy i 
ubezpieczeń społecznych, energetyczne, farmaceutyczne, 
zamówień publicznych i PPP, ubezpieczeń, reasekuracji i 
funduszy emerytalnych.

angielski,niemiecki, 
francuski, rosyjski, 
czeski, hiszpański.

lovells.warsaw@lovells.com

www.lovells.com

http://www.clifforchance.com/
mailto:kancelaria@wierzbowski.pl
http://www.wierzbowski.pl/
mailto:warszawa@roedl.pl
http://www.roedl.pl/
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http://www.lovells.com/
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21

Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. angielski

39 1 0 2 0 0 45 13 100

Centrum giełdowe

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

tel. (22) 690 61 00

22

BSJP Legal and Tax Advice

48 0 2 8 5 0 16 13 92

Al.. Armii Krajowej 26

Warszawa

tel. (22) 579 89 00

Fuzje i przejęcia,  restrukturyzacja, sekurytyzacja, 
prywatyzacja, postępowanie sądowe i arbitrażowe, obsługa 
funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich, prawo: 
papierów artościowych i rynków kapitałowych, podatkowe, 
bankowe finansowe, energetyczne, korporacyjne, handlowe 
i spółek, telekomunikacyjne, private equity, technologii 
informatycznych,  nieruchomości, pracy.

woffice@dl.com

www.dl.com

Spory cywilne i administracyjne, fuzje i przejęcia, VAT i CIT, 
prawo: spółek, upadłościowe i układowe, autorskie i 
własności intelektualnej, antymonopolowe, administracyjne, 
budowlane, ochrony środowiska, nieruchomości, bankowe, 
ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomunikacyjne, 
zamówień publicznych, europejskie, cywilne, 
administracyjne, pracy rynków kapitałowych, 
zabezpieczenie kredytu, międzynarodwoe podatkowe.

angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, 
rosyjski.

info@bsjp.pl

www.bsjp.pl

mailto:woffice@dl.com
http://www.dl.com/
mailto:info@bsjp.pl
http://www.bsjp.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
Suma

1

Kubas Kos Gaertner - Adowkaci Sp. p.

98 29 11 14 5 75 41 42 315

ul. Rakowicka 7 

31-511 Kraków

tel. (12) 619 40 40

oddział Warszawa

2

Forystek & Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

96 6 8 26 40 29 34 50 289

Al.. Armii Krajowej 16 

30-150 Kraków

tel. (12) 622 45 10

3

Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

82 19 16 9 5 100 16 28 275

ul. Polna 11 

00-633 Warszawa

tel. (22) 201 00 00

oddział Poznań

4

Miller, Canfiels, W. Babicki, 

75 50 37 26 5 0 50 28 271

A. Chełchowski i Wspólnicy sp.k.

ul. Nowogrodzka 11 

00-513 Warszawa

tel. (22) 447 43 00

Języki obce, w 
jakich kancelaria 

obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

Postępowanie sądowe i arbitrażowe, fuzje i przejęcia, 
prawo: nieruchomości, bankowe i finansowe, korporacyjne i 
kontrakty handlowe, papierów wartościowych i rynków 
kapitałowych.

angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, 
rosyjski, ukraiński.

krakow@kubas.pl

www.kubas.pl

Fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, reprywatyzacja, grunty 
warszawskie, prawo: rynków kapitałowych, bankowe, 
finansowe, handlowe, korporacyjne, nieruchomości.

angielski, niemiecki, 
francuski, 
hiszpański, 
słowacki, rosyjski.

kancelaria@forystek.pl

www.forystek.pl

Fuzje i przejęcia, prawo: spółek, energetyczne, konkurencji, 
własności intelektualnej, nowych technologii, 
telekomunikacji i mediów, obrotu nieruchomościami i 
przedsięwzięć infrastrukturalnych, ochrony środowiska i 
przyrody, pracy, farmaceutyczne, ubezpieczeń, finansowe i 
bankowe, sportowe, zamówień publicznych, spory, 
podatkowe i celne, rynki kapitałowe, postępowania 
restrukturyzacyjne.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, 
włoski.

biuro@wkb.com.pl

www.wkb.com.pl

Rynek nieruchomości, przemysł motoryzacyjny, prawo Unii 
Europejskiej, media i telekomunikacja, prawo własności 
intelektualnej i przemysłowej, organizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych, prawo: bankowe i finansowe, spory sądowe 
i arbitrażowe, pracy, konkurencji, farmaceutyczne, 
odpowiedzialności za produkt, prawo podatkowe, morskie.

angielski, niemiecki, 
hiszpański, 
portugalski, 
francuski, szwedzki.

kontakt@pl.millercanfield.com

www.millercanfield.pl

mailto:krak?w@kubas.pl
http://www.kubas.pl/
mailto:kancelaria@forystek.pl
http://www.forystek.pl/
mailto:biuro@wkb.com.pl
http://www.wkb.com.pl/
mailto:kontakt@pl.millercanfield.com
http://www.millercanfield.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

5

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

96 18 40 7 10 42 34 22 269

P.J. Sowisło sp.k.

ul. 28 czerwca 1956 r. 231/239

61-485 Poznań

tel. (61) 835 24 73 

6

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów 

100 0 8 5 5 65 31 42 256

Nowakowski i Wspólnicy sp.j.

Plac Mickiewicza 18 

13-200 Działdowo

oddział: Warszawa, Toruń, 

Katowice, Olsztyn, Dusseldorf

7

Łaszczuk i Wspólnicy sp.k. angielski, niemiecki.

94 6 5 5 9 42 60 22 243

Pl. Piłsudskiego 2 

00-073 Warszawa

tel. (22) 351 00 67

8

Maciej Panfil i Partnerzy sp.k.

71 0 50 7 50 29 16 19 242

ul. Miączyńska 44 

02-637 Warszawa

tel. (22) 489 34 60

Prawo: cywilne, procesowe, spółek handlowych, papierów 
wartościowych, obrotu giełdowego, własności intelektualnej, 
autorskie, administracyjne, podatkowe, pracy, z zakresu 
gospodarki nieruchomościami, celne, karno skarbowe, 
spółdzielcze, ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej, 
egzekucyjne, obrotu gospodarczego.

angielski, niemiecki, 
czeski.

kancelaria@sowislo.com.pl

www.sowisko.com.pl

Fuzje i przejęcia, partnerstwo publiczno-prywatne, bieżąca 
obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo: przewozowe, 
transport, spedycja, nieuczciwa konkurencja, 
antymonopolowe, podatkowe, infrastruktura, obsługa 
organów administracji publicznej, własności intelektualnej, 
budowlane, obrót i gospodarka nieruchomości, fidic, 
restrukturyzacja przedsiębiorstw, zamówienia publiczne, 
farmacja i biotechnologia, pracy, arbitraż i spory sądowe. 

angielski, niemiecki, 
rosyjski

dzialdowo@knw.pl

www.knw.pl

Nieruchomości, organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, 
spory sądowe (cywilne, gospodarcze, arbitraż, prawo: 
własności intelektualnej, nowych technologii, podatkowe, 
spółek, konkurencji, pracy, Unii Europejskiej, fuzje i 
przejęcia, kontrakty handlowe. 

warsaw@laszczuk.pl

www.laszczuk.pl

Windykacja należności, prawo: gospodarcze, cywilne, pracy, 
autorskie, konkurencji, Internetu i obrotu elektronicznego.

angielski, niemiecki, 
francuski.

kancelaria@panfil.pl

www.panfil.pl

mailto:kancelaria@sowislo.com.pl
http://www.sowisko.com.pl/
mailto:dzialdowo@knw.pl
http://www.knw.pl/
mailto:warsaw@laszczuk.pl
http://www.laszczuk.pl/
mailto:kancelaria@panfil.pl
http://www.panfil.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

9

D. Dobkowski sp.k.

77 3 9 12 5 65 37 30 238

ul. Chłodna 51 

00-867 Warszawa

tel. (22) 528 13 00

10

Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka

77 10 0 5 0 45 41 36 214

ul. Podwale 3/9 

00-252 Warszawa

tel. (22) 33 96 500

11

Kochański Brudkowski Wspólnicy sp.j.

77 21 23 12 9 0 28 42 212

ul. Fredry 6 

00-097 Warszawa

tel. (22) 596 46 00

12

Allen & Overy, A. Pedzich sp.k. angielski, niemiecki.

88 10 0 5 1 0 53 47 204

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa

tel. (22) 820 61 00

Obrót nieruchomościami, postępowanie sądowe i 
windykacyjne, prawo: pracy, bankowe, finansowe, spółek, 
kontraktów handlowych, ochrony konkurencji, własności 
intelektualnej, IT, telekomunikacyjne, pracy, Unii 
Europejskiej.

angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski, 
hiszpański.

legal@kpmg.pl

www.kpmg.pl

Fuzje i przejęcia, procedura cywilna, prawo: nieruchomości, 
handlowe, upadłościowe i naprawcze, cywilne.

angielski, 
hiszpański.

kancelaria@tomczak.pl

www.tomczak.pl

Fuzje i przejęcia, reprezentacja w sporach i arbitrażu,  
prawo: spółek, handlowe, nieruchomości, własności 
intelektualnej, mediów i reklamy, papierów wartościowych, 
antymonopolowe, konkurencji, farmaceutyczne, pracy, 
podatkowe, telekomunikacyjne, transportowe, 
upadłościowe, europejskie, zamówień publicznych, 
żywnościowe.

angielski, niemiecki, 
rosyjski, francuski, 
hiszpański.

biuro@kbw.com.pl

www.kbw.com.pl

Finansowanie projektów, finansowanie nabycia 
aktywów/leasingu, w tym samolotów, statków, taboru 
kolejowego, kredyty korporacyjne, finansowanie przejęć / 
finansowanie lewarowane, finansowanie eksportu, 
transakcje strukturyzowane, w tym sekurytyzacje, sprzedaż 
portfeli wierzytelności, finansowanie projektów 
nieruchomościowych, restrukturyzacja i upadłości, kwestie 
regulacyjne związane z działalnością banków i instytucji 
finansowych, emisje akcji, papierów dłużnych, instrumenty 
pochodne, łączenia i nabycia, projekty: energetyczne, 
private equity, nieruchomościowe, sprawy z zakresu prawa 
ochrony konkurencji, spory sądowe i arbitraż, podatki, 
projekty telekomunikacyjne i informatyczne, prawo Unii 
Europejskiej.

warsaw@allenovery.com

www.allenovery.com

mailto:legal@kpmg.pl
http://www.kpmg.pl/
mailto:kancelaria@tomczak.pl
http://www.tomczak.pl/
mailto:biuro@kbw.com.pl
http://www.kbw.com.pl/
mailto:warsaw@allenovery.com
http://www.allenovery.com/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
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Punkty za 
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Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

13

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór - Adwokaci sp.p. Prawo: cywilne, gospodarcze, karne, pracy.

77 5 0 26 0 35 22 30 195

ul. Dietla 50/12 

31-039 Kraków

tel. (12) 431 05 99

14

J. Kamieńska, B. Kazberuk, 

59 2 28 40 10 10 28 11 188

B. Niewiński, J. Wasiluk s.c.

ul. Waryńskiego 6 lok. 24 

15-461 Białystok

tel. (85) 744 66 59

15

Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci angielski, niemiecki.

49 0 33 5 10 15 50 14 176

i Radcowie Prawni sp.j.

ul. Stoisława 2 

70-223 Szczecin

tel. (91) 489 36 81

16 61 2 1 9 5 54 19 22 173

Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa

tel. (22) 420 59 00

angielski, niemiecki, 
francuski, czeski, 
rosyjski, litewski.

kancelaria@kkpw.pl

www.kkpw.pl

Prawo: cywilne, spółek handlowych,  upadłościowe i 
naprawcze, gospodarcze, bankowe, podatkowe, 
administracyjne w tym przepisy dotyczące samorządu 
terytorialnego, zamówień publicznych, karne

angielski, niemiecki, 
rosyjski, białoruski, 
łotewski, litewski, 
ukraiński.

kprawna@kprawna.com.pl

www.kprawna.pl

Prawo: handlowe, cywilne, energetyczne, ubezpieczeniowe, 
bankowe, podatkowe, zamówień publicznych, 
administracyjne, spółdzielcze, autorskie, karne.

kancelaria@wodkiewicz-sosnowski.pl

www.wodkiewicz-sosnowski.pl

J. Bieniak, A. Neuman,  M. Wojnar i  Wspólnicy. Transakcje M&A, prawo: spółek, handlowe, nieruchomości, 
zamówień publicznych, procesowe, papierów wartościowych 
i rynków kapitałowych, podatkowe.

angielski, włoski, 
niemiecki, rosyjski.

bnww@bnww.pl

www.bnww.pl

mailto:kancelaria@kkpw.pl
http://www.kkpw.pl/
mailto:kprawna@kprawna.com.pl
http://www.kprawna.pl/
mailto:kancelaria@wodkiewicz-sosnowski.pl
http://www.wodkiewicz-sosnowski.pl/
mailto:bnww@bnww.pl
http://www.bnww.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
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Punkty za 
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Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

17

Celichowski – Szyndler – Więckowska i Partnerzy

45 2 5 12 9 13 56 22 164

ul. Szkolna 5/15 

61-832 Poznań

tel. (61) 852 32 61

18

GESSEL Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz 

71 7 0 7 0 0 47 25 157

i Wspólnicy sp.k.

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa

tel. (22) 318 69 01

19

Kruk, Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy sp.k.

65 2 2 7 5 16 28 30 155

ul. Solariego 6 

02-070 Warszawa

tel. (22) 825 56 50

20

DeBenedetti Majewski Szcześniak

55 13 2 7 5 43 12 17 154

Kancelaria Prawnicza sp.k., 

Saski Cresent, ul. Królewska 16 

00-103 Warszawa

 tel. (22) 339 54 00

Rynek papierów wartościowych i rynki kapitałowe, spółek i 
transakcje handlowe, fuzje i przejęcia, nieruchomości, 
postępowania restrukturyzacyjne, prawo: monopolowe, 
konkurencji, pracy, administracyjne, cywilne, karne, 
własności intelektualnej, procesowe-rozwiązywanie sporów.

angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski.

kancelaria@kancelaria-csw.pl

www.kancelaria-csw.pl

Prawo:  handlowe, fuzje i przejęcia, papierów 
wartościowych, własności przemysłowej i autorskie, 
nieruchomości, antymonopolowe i ochrony konkurencji, 
podatkowe, pracy, cywilne i procedura cywilna, karne i 
procedura karna, administracyjne i postępowanie sądowo-
administracyjne, zamówienia publiczne

angielski, niemiecki, 
hiszpański.

mail@gessel.com.pl

www.gessel.com.pl

Prawo: cywilne z uwzględnieniem obrotu nieruchomościami, 
administracyjne, europejskie, telekomunikacyjne i 
informatyczne, zamówień publicznych, transportowe, 
kontraktów handlowych, budowlane – obsługa procesu 
budowlanego, ochrony konkurencji i konsumentów, karne 
gospodarcze, Spory sądowe, sprawy korporacyjne i prawo 
pracy.

angielski, niemiecki, 
rosyjski.

kancelaria@kpww.pl

www.kpww.pl

Prawo: handlowe, cywilne, obrotu instrumentami 
finansowymi (m.in. rynki kapitałowe, fundusze inwestycyjne, 
fuzje i przejęcia), karne i karne skarbowe (szczególnie karne 
aspekty obrotu gospodarczego - doradztwo zarządom 
spółek), ubezpieczeniowe, bankowe, prawo ochrony 
konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, 
upadłościowe i naprawcze, administracyjne, zastępstwo 
prawne przed sądami wszystkich instancji i organami 
administracji

angielski, niemiecki, 
francuski.

officewarsaw@dms.net.pl

www.dms.net.pl

mailto:kancelaria@kancelaria-csw.pl
http://www.kancelaria-csw.pl/
mailto:mail@gessel.com.pl
http://www.gessel.com.pl/
mailto:kancelaria@kpww.pl
http://www.kpww.pl/
mailto:officewarsaw@dms.net.pl
http://www.dms.net.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
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21

Lis i Partnerzy Adwokaci: angielski, niemiecki.

45 0 38 5 26 0 12 22 148

Lis, Smereka, Lesiak sp.p.

Pl. Wolności 7

50-071 Wrocław

tel. (71) 798 51 50

22

Łatała i Wspólnicy, sp.k.

43 2 1 14 9 25 31 17 142

ul. Morawskiego 5

30-102 Kraków

tel. (12) 429 42 40

23

Krawczyk i Wspólnicy sp.k.

45 2 9 9 5 20 12 17 119

Al.. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

tel. (22) 314 90 00

24

Kancelaria Prawna Jasiński Jatczak Lubbe sp.k.

53 6 2 7 5 0 31 14 118

ul. 3 Maja 47/2

61-728 Poznań

tel. (61) 859 58 00

Prawo cywilne, gospodarcze, korporacyjne, zamówień 
publicznych, handlowe, pracy, prasowe, własności 
intelektualnej, budowlane, zobowiązań, windykacja 
należności, karne gospodarcze.   

sekretariat@lisipartnerzy.pl

www.lisipartnerzy.pl

Zastępstwo procesowe, łączenia i przejścia, prywatyzacja, 
prawo: publicznego obrotu papierami wartościowymi, spółek 
i doradztwo korporacyjne, podatkowe, własności 
intelektualnej, antymonopolowe i nieuczciwej konkurencji, 
nieruchomości i inwestycji, pracy, gospodarka wodno-
ściekowa.

angielski, francuski, 
niemiecki, 
hiszpański, rosyjski, 
włoski.

office@latala.com.pl

www.latala.com.pl

Prawo administracyjne gospodarcze, bankowe, budowlane, 
energetyczne, farmaceutyczne, finansowe, konkurencji i 
antymonopolowe, medyczne, nieruchomości, papierów 
wartościowych, podatkowe, pracy, rolne, spółek, 
telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, upadłościowe i 
naprawcze, własności intelektualnej, zamówień publicznych, 
zobowiązań.

angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski. 

kancelaria@krawczyk-legal.com

www.krawczyk-legal.com

Prawo administracyjne, prawo spółek i doradztwo 
korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo:  upadłościowe i 
naprawcze, cywilne materialne i procesowe, podatkowe i 
finansowe, pracy, obrotu nieruchomościami, obrót prawny z 
zagranicą i prawo europejskie, własności intelektualnej, 
medyczne, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe

angielski, niemiecki, 
rosyjski.

kancelaria@jji-legal.pl

www.jjl-legal.pl

mailto:sekretariat@lisipartnerzy.pl
http://www.lisipartnerzy.pl/
mailto:office@latala.com.pl
http://www.latala.com.pl/
mailto:kancelaria@krawczyk-legal.com
http://www.krawczyk-legal.com/
mailto:kancelaria@jji-legal.pl
http://www.jjl-legal.pl/
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25

Porwisz i Partnerzy - Adwokaci 

49 0 0 21 0 0 25 19 114

i Radcowie Prawni

ul. Parkowa 7

30-538 Kraków

tel. (12) 29 33 600

26

GFKK

47 11 5 7 5 0 22 11 108

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

tel. (32) 731 50 67

27

Siwek Gaczyński, sp.p. angielski, niemiecki.

47 0 0 5 0 13 31 11 107

Kancelaria Prawnicza Radcowsko-Adwokacka

ul. Noakowskiego 4 lok. 8

00-666 Warszawa

tel. (22) 875 86 26

Prawo korporacyjne, umowy w obrocie gospodarczym. 
prawo: podatkowe, prawo konkurencji, karne gospodarcze, 
ochrona dóbr osobistych, własność intelektualna, 
nieruchomości, regulacja stanu prawnego mienia, obsługa 
procesów budowlanych, prawo mediów i reklamy.

angielski, niemiecki, 
szwedzki, francuski, 
rosyjski.

biuro@porwisz.pl

www.porwisz.pl

Obrót nieruchomościami, projekty infrastrukturalne, 
finansowanie inwestycji, fuzje i przejęcia, prawo: cywilne, 
pracy, zamówień publicznych, ubezpieczeniowe.

angielski, niemiecki, 
francuski.

gfkk@gfkk.pl

www.gfkk.pl

Prawo: korporacyjne, energetyczne, ubezpieczeniowe, 
handlowe, zamówień publicznych, procesowe, kontraktowe, 
pracy, teleinformatyczne i informatyczne, wydawnicze, 
podatkowe, należności, inwestycji budowlanych, własności 
przemysłowej.

sgp@kancelaria.sgp.pl

www.kancelaria.sgp.pl

mailto:biuro@porwisz.pl
http://www.porwisz.pl/
mailto:gfkk@gfkk.pl
http://www.gfkk.pl/
mailto:sgp@kancelaria.sgp.pl
http://www.kancelaria.sgp.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
Suma

1

Synowiec Łopatowski Sobusiak Wierchowicz 

90 17 19 15 43 79 56 31 350

Adwokacka Spółka Partnerska

ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (95) 72 02 205

2

Kancelaria Prawna Schampera, 

85 33 50 15 30 50 19 25 307

Dubis, Zając i Wspólnicy, sp. k.

Pl. Staszica 30

50-222 Wrocław

tel. (71) 326 51 40

3

Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy 

80 15 11 20 32 37 60 50 305

Adwokaci i Radcy Prawni

ul. Targ Drzewny 3/7

80-886 Gdańsk

tel. (58) 346-27-56

4

Kancelaria Radców Prawnych 

90 10 15 15 38 33 56 37 294

Zacharczuk Prokopowicz i Wspólnicy, s.c.

ul. Mickiewicza 11

15-213 Białystok

tel. (85) 743 22 88

Języki obce, w 
jakich kancelaria 

obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

Prawo karne, cywilne, gospodarcze, spółdzielcze, 
ubezpieczeniowe, pracy 

angielski, rosyjski, 
niemiecki 

adowkaci@bilnk.pl

www.adwokaci.blink.pl

Obsługa korporacyjna, umowy w obrocie gospodarczym, 
inwestycje zagraniczne, fuzje i przejęcia, zamówienia 
publiczne, doradztwo podatkowe, postępowanie sądowe i 
arbitrażowe, rynek nieruchomości, prawo budowlane, prawo 
pracy, prawo ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
prawo bankowe i finansowe, prawo własności intelektualnej, 
prawo komputerowe i mediów eletronicznych, prawo obrotu 
wierzytelnościami, prawo ubezpieczeń gospodarczych, 
upadłość i postępowanie naprawcze, prawo prywatne 
międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej i prawo 
niemieckie 

angielski, niemiecki, 
włoski 

wroclaw@sdzw.pl

warszawa@sdzw.pl

www.sdzw.pl

Prawo administracyjne, autorskie, budowlane, cywilna, 
ochrona dóbr osobistych, postępowanie cywilne, prawo 
geodezyjne i kartografniczne, prawo gospodarcze, prawo 
handlowe, M&A, fuzje i przejęcia, prawo handlowe, prawo 
karne, postępowanie karne, prawo karno - skarbowe, prawo 
nowycj technologii, prawo konkurencji i antymonopolowe, 
prawo konstytucyjne, prawo konumenckie, prawo 
międzynarodowe prywatne, prawo morskie, prawo ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, oświatowe, podatkowe, pracy, 
przewozowe, rodzinne i opiekuńcze, sportowe, mediów, 
ubezpieczeń, upadłościowe i naprawcze, zabezpieczeń i 
windykacji należności, własności intelektulanej i 
przemysłowej, wodne, wykroczeń, ochrona danych 
osobowych, prawo zamówień publicznych 

angielski, niemiecki, 
rosyjski, francuski  

office@ng.gda.pl

www.ng.gda.pl

Prawo cywilne i procedura cywilna, prawo rodzinne, 
gospodarcze, podatkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, 
administracyjne i postępowanie sądowo - administracyjne, 
upadłościowe i naprawcze, energetyczne 

angielski, rosyjski, 
francuski

biuro@kzpw.pl

www.kzpw.pl

mailto:adowkaci@bilnk.pl
http://www.adwokaci.blink.pl/
mailto:wroclaw@sdzw.pl
mailto:warszawa@sdzw.pl
http://www.sdzw.pl/
mailto:office@ng.gda.pl
http://www.ng.gda.pl/
mailto:biuro@kzpw.pl
http://www.kzpw.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

5

Kancelaria Prawna 

90 7 10 20 50 34 50 31 292

Renata Urowska i Wspólnicy, sp. k.

ul. Staszica 2/7

60-527 Poznań

tel. (61) 847 38 48

6

V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr i Wspólnicy 

85 0 17 15 33 38 53 31 272

Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS sp. j.

ul. Buska 9/1

53-231 Wrocław

tel. (71) 338 45 50

7

LTA Doradztwo Prawne 

100 0 15 15 12 61 6 44 253

Dopierała, Oliwa i Wspólnicy sp. k.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

tel. (22) 621 56 56

8

Kancelaria Prawna „Frączyk & Frączyk” sp. j. angielski 

75 37 17 5 37 25 37 19 252

ul Moniuszki 19/1

31-523 Kraków

tel. (12) 422 86 34

Prawo podatkowe, celne, bankowe, dewizowe, pracy, 
ubezpieczeń społecznych, spółek, własności intelektualnej, 
IT, konkurencji, antymonopolowe, upadłościowe, budowlane 
i procesu inwestycyjnego, żywnościowe, ochrony 
środowiska, medyczne, windykacja, zastępstwo procesowe 

angielski, niemiecki, 
włoski, rosyjski 

biuro@urowska.com.pl

www.urowska.pl

Kontrakty handlowe, organizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych, fuzje, przejęcia, spory sądowe, 
prywatyzacja, projekty infrastrukturalne, prawo 
administracyjne, prawo pracy, handlowe, europjeskie

angielski, niemiecki, 
rosyjski 

casus@casus.wroc.pl

www.casus.wroc.pl

Prawo korporacyjne, cywilne, administracyjne, karne, 
tworzenie i przekształacanie podmiotów gospodarczych, 
bankowe postępowania ugodowe, procesowa obsługa 
windykacji wierzytelności, procesy inwestycyjne i 
prywatyzacyjne, transakcje i umowy na rynku budowlanym, 
sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji prawnych, 
prowadzenie negocjacji, prawo zamówień publicznych, 
reprezentacja w pozyskaniu pozwoleń i zezwoleń 
administracyjnych, prowadzenie audytów prawnych i 
wewnętrznych postępowań wyjaśniających 

angielski, włoski, 
francuski

kancelaria@lta.pl

www.lta.pl

Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i 
naprawcze, prawo cywilne i procedura cywilna, prawo 
zamówień publicznych, prawo nieruchomości, prawo 
administracyjne i postępowanie sądowo - adminitracyjne, 
prawo pracy, prawo transportowe i logistyka

fraczyk&fraczyk@radca.lex.pl

www.fnf.pl

mailto:biuro@urowska.com.pl
http://www.urowska.pl/
mailto:casus@casus.wroc.pl
http://www.casus.wroc.pl/
mailto:kancelaria@lta.pl
http://www.lta.pl/
mailto:fraczyk%26fraczyk@radca.lex.pl
http://www.fnf.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

9

Kuczek Maruta i Wspólnicy sp. j.

75 0 0 15 0 100 47 12 249

Kancelaria Radców Prawnych

Al.. Słowackiego 64

30-004 Kraków

tel. (12) 634 15 35

10

Żukowski i Partner 

100 7 1 40 4 27 50 19 248

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Wiejska 12

00-490 Warszawa

tel. (22) 628 21 28

11

Kancelaria Radców Prawnych angielski 

95 50 3 5 2 25 25 31 236

M.Wojciechowska-Szac, G.Kotarba s.c.

Aleje Jerozolimskie 21 lok. 10

00-508 Warszawa

tel. (22) 622 51 00

12

Nikiel i Zacharzewski s.c., niemiecki, angielski

75 8 11 10 15 33 37 37 226

Adwokaci i Radcowie Prawni

Pl. Axentowicza 6

30-034 Kraków

tel. (12) 632 71 02

Prawo nowych technologii, zamówienia publiczne, audyty 
prawne, transakcje M&A, obsługa prawna dla podmiotów 
zagranicznych, nieruchomości, prawo cywilne, ochrona 
własności intelektualnej i danych osobowych, prawo pracy, 
prawo podatkowe, postępowanie sądowe i administracyjne

angielski, włoski, 
niemiecki 

biuro@kuczekmaruta.pl

www.kuczekmaruta.pl

Prawo inwestycji, prawo zagospodarowania przestrzennego, 
budowlane, metody finansowania inwestycji, budowa 
związków celowych typu konsorcjalnego, spry 
administracyjne, prawo cywilne, umowy w obrocie 
gospodarczym i konumenckim, spory sądowe i arbitraże, 
windykacje, egzekucje, księgi wieczyste, rodzinne sprawy 
majątkowe, prawo korporacyjne, prawo spółek, prawo 
stowarzyszeń, prawo spółdzielcze, fundacje, samorządy, 
prawo własności intelektualnej, prawa wydawców, 
producentów filmowych i muzycznych, autorskie, artystów 
wykonawców i przemysłowe, ochrona konsumentów, 
ochrona intersów związanych z uprawianiem sportów 

angielski, francuski, 
rosyjski, japoński 

sekretariat@zuklaw.pl

www.zuklaw.pl

Prawo telekomunikacyjne, postępowania prowadzone w 
trybie zamówień publicznych, prawo własności 
intelektualnej, prawa autorskie, partnerstwo publiczno-
prywatne, prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, prawo 
procesowe i rozwiązywanie sporów, prawo korporacyjne

monika.wojciechowska-szac@kancelariaradcow.pl

g.kotarba@kancelariaradcow.pl

www.kancelariaradcow.pl

Inwestycje, prawo specjalnych stref ekonomiocznych, prawo 
bankowe i finansowe, papiery wartościowe, prawo rynków 
kapitołowych, instrumenty finansowe, nieruchomości 

biuro@mz.com.pl

www.nz.com.pl

mailto:biuro@kuczekmaruta.pl
http://www.kuczekmaruta.pl/
mailto:sekretariat@zuklaw.pl
http://www.zuklaw.pl/
mailto:monika.wojciechowska-szac@kancelariaradcow.pl
mailto:g.kotarba@kancelariaradcow.pl
http://www.kancelariaradcow.pl/
mailto:biuro@mz.com.pl
http://www.nz.com.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

13

Kancelaria Radców Prawnych 

70 0 35 20 25 11 34 25 220

Lech Obara i Współpracownicy

ul. Partyzantów 68/5

10-523 Olsztyn

tel. (89) 521 49 46

14

BSO Prawo & Podatki 

70 5 2 25 6 57 25 25 215

– Bramorski Szermach Okorowska 

Kancelaria Prawna sp. k.

ul. Rzeźnicza 32-33, II p.

50-130 Wrocław

tel. (71) 346 70 70

15

Krupa Srokosz Patryas, sp. k.

85 5 1 25 1 42 16 37 212

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

tel. (32) 731 68 51

16

Kancelaria Adwokacka angielski, niemiecki 

45 0 25 10 37 0 53 37 207

Adwokat Elżbieta Fidzińska

 i Adwokat Tomasz Fidziński

pl. Kossaka 3/1

31-106 Kraków

tel. (12) 429 21 05

Prawo: cywilne, pracy, korporacyjne, gospodarcze, 
administracyjne, zamówień publicznych, podatkowe, 
antymonopolowe, procesowe; roszczenia z tytułu umów 
ubezpieczeniowych; obsługa wierzytelności polskich 
podmiotów gospodarczych na rynkach Federacji Rosyjskiej, 
Litwy i Białorusi 

rosyjski, włoski, 
angielski, niemiecki

brp_obara@wp.pl

www.lechobara.pl

Prawo handlowe i prawo spółek, opracowywanie umów, 
nabywanie nieruchomości i realizacja projektów 
inwestycyjnych, prawo pracy, podatki, prawo zamówień 
publicznych, partnerstwo publiczno - prywatne, prawo 
energetyczne, prawo ochrony środowiska, prawo fundacji, 
ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, 
reprezentacja procesowa

niemiecki, angielski, 
włoski, francuski, 
hiszpański

wroclaw@bramorski.pl

www.bramorski.pl

Przejęcia i fuzje, łączenia, podziały spółek, obrót i 
gospodarka nieruchomościami, inwestycje bezpośrednie, 
prawo korporacyjne, prawo pracy, prawo zamówień 
publicznych, prawo antymonopolowe, ochrona konkurecji, 
sprawy sądowe i arbitraż, ochrona środowiska, planowanie 
podatkowe, podatek CIT, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności w specjalnych strefach 
ekonomicznych, ceny transferowe, podatek PIT, VAT i cła, 
podatek akcyzowy, doradztwo transakcyjne, zarządzanie 
ryzykiem podatkowym   

angielski, niemiecki, 
włoski, hiszpański, 
francuski 

kancelaria@ksplegal.pl

www.ksplegal.pl

Prawo spółek, gospodarcze, przekształceń własnościowych, 
naprawcze i upadłościowe, papierów wartościowych, 
budowlane, realizacja programów pomocy unijnej, prawo 
cywilne, rodzinne, spadkowe, ogólnych warunków umów, 
lokalne, nieruchomości, spółdzielcze, karne, podatkowe, 
pracy indywidualne oraz zbiorowe  

e.fidzinska@fidzinska.pl

www.fidzinski.pl

mailto:brp_obara@wp.pl
http://www.lechobara.pl/
mailto:wroclaw@bramorski.pl
http://www.bramorski.pl/
mailto:kancelaria@ksplegal.pl
http://www.ksplegal.pl/
mailto:e.fidzinska@fidzinska.pl
http://www.fidzinski.pl/


Nazwa kancelarii Zakres, w jakim kancelaria świadczy pomoc prawną
SumaJęzyki obce, w 

jakich kancelaria 
obsługuje klientów

Punkty za 
prawników

Punkty za 
publikacje

Punkty za 
ugody

Punkty za 
języki

Punkty za 
wygrane 
sprawy

Punkty za 
przychód

Punkty za 
staż

Punkt za 
aplikantów

17

Młynarczyk, Puchała angielski, rosyjski 

60 0 24 10 37 23 22 31 207

Kancelaria Radców Prawnych, sp. p.

ul. Kościuszki 22/1

44-100 Gliwice

tel. (32) 231 29 82

18

P. Stopczyk & R. Mikulski sp.k. angielski 

70 0 0 5 0 75 25 31 206

ul. Sobieskiego 104/44

00-764 Warszawa

tel. (22) 851 52 53

19

Łepkowski, Boszko i Wspólnicy 

45 0 7 15 21 42 56 19 205

Firma Adwokacka sp. k.

Al.. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

tel. (22) 627 41 76

20

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy 

85 20 3 30 6 0 34 19 197

Kancelaria Prawnicza, s.c.

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

00-333 Warszawa

tel. (22) 826 30 33

Prawo: cywilne, handlowe, pracy, papierów wartościowych, 
funduszy inwestycyjnych; prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych, przekształcenia i fuzje podmiotów 
gospodarczych, energetyczne, budowlane, adminisracyjne, 
bankowe, finansowe, podatkowe, gospodarka gruntami, 
obrót nieruchomościami, finansowanie inwestycji, prawo 
upadłościowe i naprawcze, spory sądwe

kancelaria@mpradcy.pl

www.mpradcy.pl

Prawo handlowe i prawo spółek, prawo cywilne, fuzje i 
przejęcia, prawo pracy, prawo obrotu nieruchomościami, 
prawo budowlane i inwestycyjne, prawo zamówień 
publicznych, prawo administracyjne i postępowanie 
administracyjne, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo 
papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawo 
autorskie i wyznalazcze, prawo antymonopolowe i 
konukrencji, prawo własności intelektualnej i znaków 
towarowych, prawo procesowe, arbitraż i rozwiązywanie 
sporów, prawo upadłościowe, prawo ochrony informacji i 
danych osobowych, prawo środków masowego przekazu, 
prawo Unii Europejskiej, prawo spółdzielcze  

kancelaria@sm-law.eu

www.sm-law.eu

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców, 
korporacyjna obsługa spółek, nieruchomości, prawo 
budowlane i procesy inwestycyjne, sprawy sądowe i 
arbitrażowe, bankowość i prawo finansowe, prawo karne, 
prawo turystyczne

angielski, francuski, 
włoski

sekretariat@lbw.pl

www.lbw.pl

Prawo nieruchomości, inwestycje budowlane, prawo spółek i 
prawo handlowe, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, prawo 
procesowe, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, 
mediacje i negocjacje handlowe, prawo pracy 

angielski, 
hiszpański, 
niemiecki, rosyjski, 
francuski, włoski  

lwb@lwb.com.pl

www.lwb.com.pl

mailto:kancelaria@mpradcy.pl
http://www.mpradcy.pl/
mailto:kancelaria@sm-law.eu
http://www.sm-law.eu/
mailto:sekretariat@lbw.pl
http://www.lbw.pl/
mailto:lwb@lwb.com.pl
http://www.lwb.com.pl/
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21

Kancelaria Radców Prawnych angielski 

45 5 36 5 45 17 28 12 193

Licht & Przeworska, s.c.

ul. Tuwima 27/1

71-426 Szczecin

tel. (91) 431 16 66

22

Legalpartner Filipczyk Hołub angielski, niemiecki 

65 0 50 10 42 10 9 6 192

Karabasz Wyjatek Żebryk

Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Matejki 19

75-540 Koszalin

tel. (94) 317 06 90

23

Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy 

70 17 0 20 6 40 19 19 191

Doradcy Prawni sp. k.

ul. Kaniowska 106

01-529 Warszawa

tel. (22) 560 80 60

24

Kancelaria Adowkatów i Radców Prawnych angielski, niemiecki 

45 0 19 10 40 18 31 25 188

Baczańska Szarata, sp. p.

al. Niepodległości 26/7

65-001 Zielona Góra

tel. (68) 455 66 20

Prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo 
budowlane, prawo bankowe, prawo administracyjne, prawo 
spółdzielcze, prawo pracy, prawo celne, prawo podatkowe

kancelaria@lichtprzeworska.com.pl

www.lichtprzeworska.com.pl

Prawo pracy, cywilne, administracyjne, rodzinne, bankowe, 
ubezpieczeniowe, spółdzielcze, handlowe, spadkowe, 
upadłościowe, i naprawcze, zamówień publicznych, 
energetyczne, przewozowe, sportowe, rolne

sekretariat@legalpartner.pl

www.legalpartner.pl

Prawo: handlowe, korporacyjne, konkurencji, pracy, 
autorskie, budowlane; obrót i zarządzanie 
nieruchomościami; rynek finansowy; transakcje kapitałowe; 
instrumenty finansowe; przygotowanie inwestycji; projekty 
infrastrukturalne; finansowanie projektów; ochrona 
konumenta; własność intelektualna; patenty; znaki 
towarowe; reklama; spory; postępowanie administracyjne; 
sprawy podatkowe; zamówienia publiczne

angielski, niemiecki, 
rosyjski, francuski  

kancelaria@smlegal.pl

www.smlegal.pl

Prawo cywilne, karne, gospodarcze, upadłościowe i 
naprawcze, spółek handlowych, konkurencji, pracy, 
zamówień publicznych, własności intelektualnej, medyczne, 
przewzowe 

kancelaria@infoprawnik.pl

www.infoprawnik.pl

mailto:kancelaria@lichtprzeworska.com.pl
http://www.lichtprzeworska.com.pl/
mailto:sekretariat@legalpartner.pl
http://www.legalpartner.pl/
mailto:kancelaria@smlegal.pl
http://www.smlegal.pl/
mailto:kancelaria@infoprawnik.pl
http://www.infoprawnik.pl/
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25

Bukowski i Wspólnicy 

60 38 4 15 4 14 37 6 178

Kancelaria Prawna, sp. k.

ul. Urzędnicza 20/5

30-051 Kraków

tel. (12) 631 05 25

26

Górecki Radziejewski Wiśniewski - niemiecki, angielski 

50 0 12 10 42 0 41 19 174

Adwokaci, Radcowie Prawni 

i Doradcy Podatkowi, s.c.

ul. Krzywoustego 1/3, 

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (95) 733 67 20

27

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy, sp. k., 

75 2 0 15 0 33 16 31 172

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

tel. (58) 308 73 45

28

Synoradzki, Bentowska i Partnerzy 

85 10 0 15 0 0 12 50 172

Adwokaci i Radcowie Prawni, sp. p.

ul. Mickiewicza 15

40-092 Katowice

tel. (32) 20 08 321

Prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji, 
gospodarcze, spółek, zamówień publicznych, pracy, 
podatkowe

angielski, niemiecki, 
rosyjski 

biuro@bukowski-partners.pl

www.bukowski-partners.pl

Prawo cywilne i gospodarcze, prawo karne i karno 
skarbowe, prawo administracyjne i podatkowe

kancelaria@g-r-w.pl

www.g-r-w.pl

Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, energetyczne, 
prawo zamówień publicznych, prawo własności 
intelektualnej, prawo medyczne 

angielski, niemiecki, 
francuski 

kancelaria@kpdi.pl

www.kpdi.pl

Prawo pracy, prawo spółek i prawo handlowe, prawo 
finansowe, prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, 
prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo spółdzielcze, 
prawo ubezpieczeń społecznych, mediacje i negocjacje 
handlowe, windykacja należności, prawo rodzinne, prawo 
autorskie, prawo podatkowe, prawo samorządu 
terytorailnego, prawo gospodarcze 

angielski, francuski, 
niemiecki 

biuro@adwokaci-smk.pl

www.adwokaci-smk.pl

mailto:biuro@bukowski-partners.pl
http://www.bukowski-partners.pl/
mailto:kancelaria@g-r-w.pl
http://www.g-r-w.pl/
mailto:kancelaria@kpdi.pl
http://www.kpdi.pl/
mailto:biuro@adwokaci-smk.pl
http://www.adwokaci-smk.pl/
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29

bnt Neupert Zamorska & Partnerzy, s.c, angielski, niemiecki 

65 28 1 10 1 33 9 19 166

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Warszawa

tel. (22) 551 25 60

30

GINTOWT Adwokaci i Radcowie

70 0 0 15 0 0 50 31 166

ul. Nowogrodzka 51, lok. 2

00-695 Warszawa

tel. (22) 622 54 80

31

Kancelaria Radcy Prawnego 

85 0 2 15 3 0 16 44 165

Małgorzaty Sobol

ul. Piękna 68

00-672 Warszawa

tel. (22) 628 04 44

32

Mikulski i Wspólnicy 

55 2 5 15 10 0 50 12 149

Kancelaria Radców Prawnych, sp. k.

ul. Kielecka 19

31-523 Kraków

tel. (12) 410 77 00

Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo nieruchomości, 
prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, prawo 
antymonopolowe i chrony konkurencji, prawo cywilne i 
procedura cywilna, ochrona danych osobowych, prawo 
upadłościowe i naprawcze, prawo własności intelektualnej i 
autorskie, prawo administracyjne i postępowanie sądowo - 
administracyjne, prawo pracy  

info@bnt-legal.pl

www.bnt.eu

Prawo cywilne i gospodarcze, prawo obrtou 
nieruchomościami, prawo pracy, prawo autorskie i dziedziny 
pokrewne, prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo 
handlowe, prawo zamówień publicznych 

angielski, niemiecki, 
włoski 

kancelaria@gintowt-ar.pl

www.gintowt-ar.pl

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo cywilne, prawo 
handlowe, postępowanie cywilne i administracyjne, prawo 
pracy 

angielski, rosyjski, 
francuski

sobol@sobol.com.pl

www.sobol.com.pl

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego, prawo 
umów gospodarczych, prawo spółek, prawo konkurencji, 
prawo pracy, prawo podatkowe, prawo obrotu 
nieruchomościami, prawo wykonywania inwestycji 
budowlanych, prawo bankowe, prawo administracyjne, 
prawo obrotu papierami wartościowymi 

angielski, niemiecki, 
hiszpański

kancelaria@mikulski.krakow.pl

office@mikulski.krakow.pl

www.mikulski.krakow.pl

mailto:info@bnt-legal.pl
http://www.bnt.eu/
mailto:kancelaria@gintowt-ar.pl
http://www.gintowt-ar.pl/
mailto:sobol@sobol.com.pl
http://www.sobol.com.pl/
mailto:kancelaria@mikulski.krakow.pl
mailto:office@mikulski.krakow.pl
http://www.mikulski.krakow.pl/
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Kancelaria Prawnicza „TEBI” 

30 0 4 15 14 14 60 6 143

T. Bojarski i M. Marzec, sp. j.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

tel. (52) 374 85 01

34

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza, sp. k. angielski 

75 0 0 5 0 0 41 6 127

ul. Żurawia 22

00-515 Warszawa

tel. (22) 438 94 03

35

Krzysztof Sopel Kancelaria Radcy Prawnego angielski, niemiecki 

30 2 11 10 37 4 8 12 114

ul. Francuska 33/2

40-027 Katowice

tel. (32) 200 04 20

36

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Załuski angielski

35 0 5 5 42 0 3 19 109

ul. Hoża 64 lok. 2

00-682 Warszawa

tel. (22) 621 81 89

Prawo podatkowe, cywilne, prawo umów, postępowania 
sądowe i sądowo - administracyjne, prawo spółek, prawo 
pracy, prawo własności intelektualnej

angielski, niemiecki, 
francuski 

tebi@tebi.com.pl

www.tebi.com.pl

Prawo handlowe, fuzje i przejęcia, prawo cywilne, procedura 
cywilna, prawo pracy, prawo nieruchomości, prawo 
własności przemysłowej i autorskie, prawo upadłościowe i 
naprawcze, prawo administracyjne i postępowanie sądowo - 
administracyjne, prawo podatkowe 

kancelaria@rachelski.pl

www.rachelski.pl

Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, wykroczeń, 
geologiczno - górnicze, administracyjne, pracy 

kancelaria.radca@op.pl

www.kancelaria-radca.pl

Prawo: cywilne, karne, gospodarcze, autorskie, zamówień 
publicznych, podatkowe, nieruchomości 

kancelaria@hoza.waw.pl

mailto:tebi@tebi.com.pl
http://www.tebi.com.pl/
mailto:kancelaria@rachelski.pl
http://www.rachelski.pl/
mailto:kancelaria.radca@op.pl
http://www.kancelaria-radca.pl/
mailto:kancelaria@hoza.waw.pl

	V ranking kancelarii prawnych
	Kategoria - kancelarie duże
	Kategoria - kancelarie średnie
	Kategoria - kancelarie małe


