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I. Wstęp

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy raport „Liderki w kancelariach 
prawnych”, obrazujący rolę i pozycję kobiet-prawniczek w polskich 
kancelariach. Aby dogłębnie zbadać temat zaprosiliśmy do udziału w badaniu 
kobiety, które osiągnęły sukces w branży prawniczej i podzieliły się z nami 
swoimi doświadczeniami. Są to kobiety, które z własnego doświadczenia 
wiedzą, jak wygląda droga na szczyt kariery zawodowej w prawniczym 
świecie. 

Na wstępie warto nadmienić, że spora część respondentek podkreślała, iż 
w kancelariach jest tak samo dużo ciężko pracujących kobiet, jak intensywnie 
pracujących mężczyzn. Wiele partnerek już na początku naszych rozmów 
zaznaczało, że w branży prawniczej decydującym kryterium awansu są dwa 
elementy: wiedza i zaangażowanie. Jednakże są jeszcze inne składowe 
osiągnięcia sukcesu - zarówno zewnętrzne, jak i te tkwiące w przekonaniach 
samych kobiet, które sprawiają, że muszą sobie radzić z innymi trudnościami 
niż mężczyźni. 

Przedmiotem naszego badania jest rola kobiet w prawniczym świecie. 
Ale jak nadmieniają same respondentki, kobiety-prawniczki dostrzegają 
problemy, z jakimi borykają się mężczyźni w branży prawniczej i w licznych 
wypowiedziach wybrzmiał szacunek do współpracowników oraz poczucie, 
że współpraca i wymiana doświadczeń, a także różnice między płciami 
w wielu przypadkach pomagają osiągnąć sukces, o ile opierają się na 
współdziałaniu, a nie rywalizacji.

Jak więc wygląda droga zawodowa samych kobiet? Prawniczki, które 
wzięły udział w naszym badaniu doskonale wiedzą z jakimi trudnościami 
i wyrzeczeniami wiąże się ta ścieżka kariery oraz jakie są jej zalety. 

O branży prawniczej krąży wiele stereotypów. Wiele z nich związanych jest 
z płcią. Czy prawniczki muszą ciężej pracować na awans niż ich koledzy? 
Czy zmagają się ze zjawiskiem „szklanego sufitu”?

Odpowiedzi na powyższe pytania zawarliśmy w niniejszym opracowaniu. Jest 
to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Liczymy, iż dane zaprezentowane 
w raporcie będą cennym źródłem wiedzy i pozwolą lepiej poznać aktualną 
sytuację zawodową kobiet-prawniczek w kancelariach prawnych. 

Życzymy miłej lektury!
Zespół HRK Legal
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II. Profil respondentek

Do badania „Liderki w kancelariach prawnych” zaprosiliśmy partnerki największych kancelarii 
w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2021 roku na grupie 60 
prawniczek. 

Wyniki badania zostały opracowane w oparciu o dane pochodzące z wywiadów telefonicznych 
(CATI) oraz ankiet wypełnianych przez prawniczki (CAVI).

Blisko połowa (49%) uczestniczek biorących udział w badaniu, pracuje w dużych kancelariach, 
które zatrudniają minimum 76 pracowników. Nieco mniej, bo 32% pracuje w kancelariach 
małych, gdzie liczba zatrudnionych nie przekracza 25 pracowników. W kancelariach średniej 
wielkości, gdzie stan zatrudnienia mieści się w przedziale od 26 do 75 pracowników, pracuje 
19% respondentek. 

WIELKOŚĆ KANCELARII:

Zapytaliśmy uczestniczki naszego badania, o to ile mają lat doświadczenia zawodowego. 
W grupie zaproszonej do udziału w badaniu nie znalazły się prawniczki, które pracują w zawodzie 
mniej niż 7 lat. Doświadczenie zawodowe ponad połowy (53%) respondentek wynosi 15 lat lub 
więcej. Doświadczenie zawodowe 38% respondentek wynosi między 11 a 14 lat, a 9% posiada 
doświadczenie między 8 a 10 lat. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
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III. Kobieta 
w kancelarii prawnej 

Nieustannie trwa dialog dotyczący roli kobiet 
w kancelariach prawnych. Poruszane są kwestie 
dotyczące ich kompetencji, szans na rozwój, a także 
trudności, z jakimi spotykają się w drodze na szczyt 
kariery zawodowej. Wciąż panuje przekonanie, że 
radzą sobie w tym zawodzie gorzej niż mężczyźni, 
a w rozwoju zawodowym napotykają więcej różnego 
rodzaju przeciwności. Czy w rzeczywistości tak wygląda 
codzienność kobiet w polskich kancelariach? Czy 
partnerki i wspólniczki są odporne na konkurencję ze 
strony mężczyzn? Czy mają takie same możliwości, jak 
ich koledzy po fachu? 

Na potrzeby naszego badania przeanalizowaliśmy liczbę 
prawniczek pracujących dla największych kancelarii 
w Polsce. Zbadaliśmy także liczbę kobiet pełniących 
role partnerskie. Sprawdziliśmy również na ile proporcje 
płci na studiach prawniczych i aplikacjach znajdują 
odzwierciedlenie w ścieżkach awansów i strukturze 
zatrudnienia w kancelariach prawnych.

Proporcje zatrudnionych w kancelariach prawniczek 
i prawników nie zaskakują - odzwierciedlają 
równomierny rozkład płci, który widoczny jest wśród 
studentów i studentek kierunków prawniczych. Niestety 
gorzej przedstawiają się dane dotyczące liczby kobiet 
na stanowiskach partnerek. W tej roli zdecydowanie 
przeważają mężczyźni. W 21 wybranych kancelariach 
prawnych w Polsce kobiety stanowią 42% wszystkich 
zatrudnionych prawników. W tych samych kancelariach 
33% partnerów to kobiety.

Dla porównania w kancelariach w Wielkiej Brytanii 
prawniczki stanowią 45% zatrudnionych prawników, 
a 37% partnerów to kobiety. Dokładnie taki sam procent 
stanowią partnerki w kancelariach we Francji, a liczba 
prawniczek wynosi 48%. W Niemczech 36% załogi 
prawniczej stanowią kobiety, a partnerki to zaledwie 
18%. Podobnie kształtują się dane z Włoch, gdzie 40% 
wszystkich prawników to kobiety, zaś 17% to partnerki. 



DANE PROCENTOWE DOTYCZĄCE LICZBY PRAWNIKÓW I PRAWNICZEK W KANCELARIACH 
PRAWNYCH W WYBRANYCH KRAJACH W EUROPIE

Polska

Osoby zatrudnione na 
stanowiskach prawniczych

Osoby sprawujące funkcje 
partnerskie

Wielka Brytania

Francja

Niemcy

Włochy

Legenda:
mężczyźni

kobiety

58% 67% 

55% 63% 

52% 63% 

64% 82% 

60% 83% 

42% 33% 

45% 37% 

48% 37% 

36% 18% 

40% 17% 
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KOMENTARZ LIDERKI

W branży prawniczej często widać różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do planowania kariery. Wielu 
mężczyzn od początku wie, że pracują, ponieważ chcą jak najszybciej wspinać się po szczeblach kariery, 
natomiast kobiety często stawiają cele prywatne wyżej niż te zawodowe. 

To, co może blokować kobiety w rozwoju zawodowym, to dwa aspekty. Z jednej strony przeszkodą mogą 
być kryteria oceny w wielu kancelariach, bazujące na przychodach dla kancelarii, wymuszające pełne 
zaangażowanie czasowe, na co niekoniecznie kobiety chcą lub mogą się godzić. Z drugiej strony kobiety 
same muszą się nauczyć delegować obowiązki i wybierać to, co dla jakości ich życia jest naprawdę 
najważniejsze. Nie każde zadanie musi być przecież wykonane osobiście, nawet jeśli tylko wtedy jest 
perfekcyjne. Trzeba dać sobie pozwolenie na korzystanie ze wsparcia innych, także w życiu prywatnym. 
Poza tym, nie widzę większych barier, które uniemożliwiłyby kobietom rozwój takiej samej ścieżki kariery 
jak mężczyźni. 

W ostatnich latach bardzo wiele się zmieniło. Widać to wyraźnie chociażby w oczekiwaniach ze strony 
biznesu oraz klientów, którzy fakt, że zespoły tworzą prawnicy obu płci, uważają za przewagę doradcy. Taka 
różnorodność wpływa pozytywnie na prowadzenie projektów. Partnerzy zarządzający także dostrzegli, że 
różnorodność jest siłą kancelarii. Takie holistyczne podejście do zespołów powoduje, że coraz bardziej 
cenione są cechy, które charakteryzują kobiety: wiedza, konsekwencja w działaniu oraz inteligencja 
emocjonalna. Kobiety potrafią być niezwykle skuteczne – nie tylko poprzez dążenie do osiągnięcia celu, 
ale także poprzez umiejętność wypracowywania kompromisów.

Duży wpływ na te zmiany miały same kobiety, które odniosły sukces. To one pokazały, że można rozwijać 
karierę, nie rezygnując ze swoich wartości, bycia sobą, zachowania balansu między pracą a życiem 
prywatnym. Młode osoby widząc, że bycie kobietą nie ogranicza ich możliwości zrobienia kariery, bardziej 
odważnie artykułują swoje potrzeby, m.in. oczekują od kancelarii elastycznych godzin pracy czy możliwości 
częściowej pracy zdalnej. W całym procesie tych zmian nie można pominąć roli mężczyzn - ambasadorów 
kobiet, którzy pozwolili na takie zarządzanie zespołem, które pozwala wspierać dążenia i ambicje kobiet. 

To co mi osobiście pomogło odnieść sukces, to z pewnością pozostanie w zgodzie ze swoimi wartościami. 
Od pierwszego dnia pracy, jako 22-letnia dziewczyna, chciałam mieć wpływ na funkcjonowanie kancelarii, 
angażowałam się ze swojego poziomu w różne inicjatywy, dzieliłam się pomysłami. Pytałam samą siebie 
o to, co ja mogę zrobić dla kancelarii, a nie czego od niej oczekuję i to zawsze było doceniane. Sama 
również nikogo nie ograniczam i cenię osoby, które wkładają energię w różne inicjatywy. Od początku 
miałam także zdrowe podejście do spraw zawodowych – w kancelarii wykonywałam bardzo ciężką 
pracę, ale zostawiałam ją za sobą, gdy wchodziłam do domu. Myślę, że pomogło mi także odpowiednie 
podejście do partnerów biznesowych i kolegów z branży, traktowanie ich fair, czasem wyciąganie do nich 
ręki i zrozumienie tego, co jest dla nich ważne. Budowanie relacji i zaufania procentuje latami. 

Agnieszka Janicka 
Partner Zarządzająca Clifford Chance
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KOMENTARZ LIDERKI

Branża prawnicza jest bardzo konserwatywna. Zmiany technologiczne, czy organizacyjne docierają 
tu z opóźnieniem. Jednakże odsetek przebojowych kobiet jest w niej nie mniejszy, niż odsetek 
przebojowych mężczyzn. Natomiast tym, czego prawniczkom często brakuje, jest gen dbania o własne 
interesy. A trzeba pamiętać, że jest to środowisko bardzo rywalizacyjne. Równocześnie często 
prawniczki bardziej świadomie niż prawnicy analizują, ile może ich kosztować postawienie wyłącznie 
na własną karierę i nie każda z nas chce płacić swoim życiem za tytuł partnera na wizytówce. 

Kilkadziesiąt lat doświadczenia w zawodzie prawniczym daje mi potrzebny dystans, gdy patrzę na 
historię mojej kariery zawodowej. Dostrzegam, że były chwile istotnego podporządkowania mojego 
życia rozwojowi zawodowemu, ale były też takie, w których kariera schodziła na dalszy plan. Nie da 
się jednak ukryć, że każda przerwa w zawodzie, skupienie się na innych wartościach, prowadziło do 
tego, że kariery rówieśników mnie wyprzedzały. 

Z ciekawością śledzę dyskusję o parytetach. Nie jestem przekonana, czy zalety takiego rozwiązania 
przeważają nad jego wadami, ale myślę, że warto pochylić się nad rozwiązaniami systemowymi, które 
mogłyby pozytywnie wpłynąć na kulturę pracy i postrzeganie równowagi u wszystkich prawników, 
niezależnie od płci. Takie zmiany kulturowe dawałyby szansę na szybsze zniwelowanie różnic 
w ścieżkach zawodowych kobiet i mężczyzn.

Katarzyna Woroszylska 
Partner Zarządzający w Kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal
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IV. Droga do awansu

Uczestniczki badania „Liderki w kancelariach prawnych” łączy pasja do wykonywanego zawodu. 
To kobiety z dużym doświadczeniem, posiadające specjalistyczną wiedzę i zajmujące wysokie 
pozycje w prawniczym świecie. Są ekspertkami w wielu dziedzinach prawa. Inspirują, motywują 
i są mentorkami nie tylko dla innych kobiet, ale i mężczyzn. Każda z nich wiele osiągnęła 
zaangażowaniem i systematyczną pracą. Zdecydowana większość z nich jest zadowolona 
z obecnie zajmowanego stanowiska. 

CZY JESTEŚ ZADOWOLONA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA?

Zapytaliśmy uczestniczki naszego badania, ile lat doświadczenia zawodowego miały, gdy zostały 
awansowane na pozycję partnerską. Rozpiętość wyników jest spora. 4% prawniczek awansowało 
bardzo szybko, bo przed upływem 6 lat pracy w zawodzie. Najwięcej, 23%, respondentek uzyskało 
tytuł partnerki mając 9 lub 10 lat doświadczenia zawodowego. Więcej niż 17 lat doświadczenia 
przed uzyskaniem najwyższego stopnia w karierze zawodowej miało 10% prawniczek. Z kolei 
12% uczestniczek naszego badania jeszcze nie awansowało na to stanowisko. 

ILE LAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 
MIAŁAŚ, GDY ZOSTAŁAŚ AWANSOWANA 
NA PARTNERA?

9-10 lat    23% 

7-8 lat    15% 

15-16 lat   15% 

11-12 lat   13% 

Brak awansu   12%  

17 lat i więcej   10% 

13-14 lat   8% 

6 lat lub mniej   4% 
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KOMENTARZ LIDERKI

Prowadzę własną kancelarię od 1992 roku. Po studiach nie odbywałam aplikacji adwokackiej tylko 
sądową, ale wiele lat nie wykonywałam zawodu, gdyż wybrałam ścieżkę uniwersytecką. Po habilitacji 
otworzyły się możliwości wpisu na listę adwokatów i wówczas zdecydowałam się otworzyć 
indywidualną, jednoosobową kancelarię. Nie planowałam dużego zespołu i nie spodziewałam 
się, że kancelaria tak się rozwinie. A stało się to dzięki zaangażowaniu partnerów, z którymi 
współpracowałam i ogólnie dzięki zapotrzebowaniu na usługi prawne w dziedzinach, w których 
specjalizowaliśmy się. Patrząc z perspektywy tych lat, w 1992 roku na aplikacji w Krakowie było 
kilkanaście osób. Po szerokim otwarciu zawodu adwokata jest i trudniej, i łatwiej. Z jednej strony 
otworzyły się nowe możliwość dla młodych prawników, ale też na rynku jest większa konkurencja. 

Jeśli idzie o perspektywę kobiecą, to jeszcze w 1992 r. w zawodzie adwokata było zdecydowanie więcej 
panów, sądzę że obecnie proporcje te wyrównały się. W nauce, w krajach bloku komunistycznego 
paradoksalnie łatwiej było kobietom o karierę uniwersytecką niż na Zachodzie. Tam zdecydowanie 
trudniej było dojść do stanowisk profesorskich, jak przekonałam się wielokrotnie, uczestnicząc 
w różnych konferencjach zagranicznych. 

Z moich obserwacji wynika, że kobietom w rozwinięciu kariery przeszkadza konieczność podzielenia 
swojej aktywności między domem, a pracą. Starają się być perfekcjonistkami w każdym obszarze, 
boją się podjąć większą odpowiedzialność, bo towarzyszy im obawa, że na którymś polu nie dadzą 
rady. To się na szczęście zasadniczo zmienia i role w rodzinie są coraz częściej dzielone, ja także 
zawdzięczam ogromnie dużo wsparciu mojego męża.

Elżbieta Traple 
Senior Partner w Kancelarii Traple Podrecki Konarski
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V. Walka ze 
stereotypami

Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźnie, że polski 
rynek prawniczy ewoluuje, a kobiety-prawniczki aktywizują 
się. Dzięki ich zaangażowaniu w działania społeczne, 
polityczne i zawodowe, rola i pozycja prawniczek rośnie. 
Niemniej, stereotypy społeczne dotyczące kobiet w świecie 
prawniczym są wciąż żywe. Jednym z problemów 
z którym borykają się kobiety pracujące w zawodach 
prawniczych jest tzw. „szklany sufit”. W polskim 
społeczeństwie dominuje przekonanie, że kobiety chcące 
odnieść sukces w branży prawniczej napotykają na 
szczególne ograniczenia i niewidzialne bariery związane 
z awansem i zajmowaniem kierowniczych stanowisk. Czy 
rzeczywiście tak jest? 

Prawniczki zapytane o to, czy w kancelariach prawnych 
kobiety dotyka zjawisko szklanego sufitu w zdecydowanej 
większości (81%) odpowiedziały twierdząco. Zdaniem 
13% zjawisko to nie występuje w kancelariach, a 6% nie 
ma na ten temat zdania. 

CZY W KANCELARIACH PRAWNYCH KOBIETY 
DOTYKA ZJAWISKO „SZKLANEGO SUFITU”? 

Tak   81%

Nie   13%

Nie mam zdania 6%

Kobietom często są przypisywane konkretne cechy 
charakteru, które szufladkują je i są dla nich krzywdzące. 
Emocjonalność, wrażliwość, nadmierna empatia, czy 
zależność od innych to przykłady cech, które stworzyły 
stereotyp kobiety niezdolnej do sprawowania funkcji 
przełożonego oraz zarządzania biznesem. A przecież 
każda kobieta jest inna, stoi za nią inna historia, ma 
odmienne doświadczenia, pragnienia i potrzeby. I nawet 
jeśli jest emocjonalna i wrażliwa, to nie powinno zmniejszać 
jej szans na objęcie stanowiska wyższego szczebla. A co 
z wrażliwymi i empatycznymi mężczyznami? Czy wszyscy 
mężczyźni zajmujący wysokie stanowiska w strukturach 
organizacji są pozbawieni emocji i wrażliwości? I czy są 
to aby na pewno te cechy, które decydują o odniesieniu 
bądź nie, zawodowego sukcesu? Najlepiej na to pytanie 
potrafią odpowiedzieć uczestniczki naszego badania – 
kobiety sukcesu. 
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KOMENTARZ LIDERKI

Czynniki sukcesu to własna wizja, własna droga rozwoju. Trzeba wiedzieć czego się chce 
i konsekwentnie to realizować. Czerpać z dobrych wzorców, obserwować i analizować zachowania 
i sytuacje, dzielić się doświadczeniami, dbać o własny rozwój i domagać się uznania dla swoich 
osiągnięć. 

Kobietom jest trudniej osiągnąć sukces z powodu wychowania, kultury, tradycji. Jest taka piosenka do 
pięknego wiersza Włodzimierza Szymanowicza „Dajcie mi miejsce przy stole”, której słuchałam jako 
dziecko. Dopiero później stwierdziłam: dlaczego ktoś ma coś mi dawać. Sama mogę to wziąć. Kobiety 
mają w sobie naturalną obawę, że nie są wystarczająco dobre. Muszą być perfekcyjnie przygotowane 
do wszystkiego. I wszystko chcą zrobić same, aby mieć sytuację pod kontrolą. Trudniej im zaufać 
innym osobom, trzeba to zaufanie u nich zbudować. Mniej jasno i wyraźnie artykułują swoje potrzeby 
i oczekiwania. Uważają, że jeśli są dobre merytorycznie to ktoś to doceni. Nie mówią głośno, że 
oczekują awansu, podwyżki – czekają, aż ktoś to odgadnie. Trzeba zmienić sposób myślenia o sobie. 
Zająć swoje miejsce przy stole i przy zasiadaniu, głośno mówić o swoim prawie. 

Styl kobiet – liderek ma mnóstwo zalet, które okazały się zbawienne podczas pandemii. Te kobiety 
potrafią słuchać, dzielić się doświadczeniami. Potrafią znajdować takie rozwiązania, gdzie pełniąc 
rolę przywódczą, wysłuchują współpracowników i kierując się intuicją oraz empatią, powodują aby 
decyzje były akceptowalne. 

Jolanta Nowakowska – Zimoch 
Partnerka Zarządzająca w Kancelarii Greenberg Trauring 
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Miałam to szczęście, że w moim środowisku rodzinnym i w trakcie całej edukacji nigdy nie usłyszałam, że 
„coś nie jest dla dziewczynek”. Pamiętam wszystkie sytuacje, kiedy zostałam potraktowana w odmienny 
sposób niż moi koledzy dlatego, że jestem kobietą, a pamiętam je ponieważ było ich tak niewiele. 

Pracuję jako radca prawny od bardzo wielu lat, znam bardzo wiele prawniczek, o różnych kwalifikacjach, 
w różnym wieku, na różnych etapach drogi zawodowej. Podobnie jak one ciężko pracuję – równie 
ciężko pracują moi koledzy. Widzę kobiety robiące karierę i takie, którym się nie udało, podobnie jest 
z kolegami. Oczywiście sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ogóle, w zawodach prawniczych 
także jest różna. Pozycja kobiet w wielu organizacjach, firmach, branżach jest nadal inna niż pozycja 
mężczyzn. Zapewne z pozycji partnera w dużej warszawskiej kancelarii, świat może wyglądać lepiej. 
Jednak przez lata pracy prawniczej w wielu branżach, m.in. w branży zbrojeniowej, a następnie na 
rynku finansowym, gdzie w czasie spotkań byłam niejednokrotnie jedyną kobietą, nie miałam poczucia 
dyskryminacji ze względu na płeć. Owszem, zdarzało się, że musiałam przekonać do swoich racji czy 
opinii liczne męskie grono, ale tak samo musiałam udowodnić swą wartość jako młoda prawniczka, 
jako kobieta, jako nowa osoba w danym gronie, a teraz zapewne, jako osoba starsza. 

Wydaje mi się, że często problemem w rozwoju kariery prawniczej wśród kobiet nie jest szklany 
sufit tylko grząska podłoga. Gdy ma się wiedzę, wykształcenie, poczucie własnej wartości, wsparcie 
otoczenia, zaplecze w postaci mentorów, jest zdecydowanie łatwiej robić to, co się chce. Gdy się tego 
podłoża nie ma, trzeba znaleźć własną motywację, aby wyjść z nieprzyjaznego środowiska. Czasem 
potrzebna jest wielka determinacja, podjęcie trudnych życiowych decyzji. Wsparcie daje zawsze 
możliwość wyboru planu „B”, co jest ogromnym luksusem. 

Aldona Pietrzak 
Partner w Kancelarii Gessel
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Sądzę, że bardzo istotne znaczenie w kształtowaniu podejścia do pełnienia funkcji zarządczych przez 
kobiety ma otoczenie, w którym przebywamy i przykład innych kobiet, które nie boją się podejmować 
wyzwań związanych z zarządzaniem tak zespołem, jak i całą organizacją. Moje doświadczenia 
zawodowe spowodowały, że naturalnym dla mnie był fakt, że kobieta, tak jak i mężczyzna, na tych samych 
zasadach mogą być szefem. Kiedy rozpoczynałam swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie 
consultingowej, partnerem zarządzającym całym departamentem podatkowym była kobieta, trzy 
najwyższe w hierarchii stanowiska w zespole fuzji i przejęć również były obsadzone przez kobiety. 
Dzisiaj pełnię funkcję partnera zarządzającego w kancelarii, która historycznie była założona przez 
kobietę. Jak mogłabym myśleć inaczej?

Mam to szczęście, że poznałam mnóstwo fantastycznych kobiet, które osiągnęły duże sukcesy 
zawodowe i z chęcią dzielą się swoim doświadczeniem. Obserwuję postępujący trend rosnącego 
zaangażowania kobiet w biznesie, ale również nieformalnych, towarzyskich grup wsparcia. Na co dzień 
współpracuję z dużymi polskimi firmami rodzinnymi. Bardzo często, jako kancelaria, towarzyszymy 
im doradzając w procesie sukcesji – również tutaj da się zaobserwować, że coraz częściej to kobiety 
są wybierane na sukcesorki, nawet w branżach, które mogą uchodzić za stereotypowo męskie. 

W mojej ocenie cechy, które pomagają osiągnąć sukces zawodowy to przede wszystkim pasja, ciągła 
chęć rozwoju i wiara we własne siły, oczywiście podparta wiedzą i doświadczeniem, zaś przede 
wszystkim realne zainteresowanie drugim człowiekiem. 

Ciężko jest być dobrym prawnikiem bez wewnętrznej potrzeby ciągłego rozwoju, chęci podnoszenia 
kompetencji (również tych miękkich) i ciągłego uczenia się. Ciężko jest być dobrym menedżerem 
i doradcą bez zainteresowania drugim człowiekiem – wszak ten biznes jest wybitnie humanocentryczny. 
Dwa największe zasoby przedsiębiorstwa, jakim jest kancelaria, to przecież współpracownicy i klienci. 

Anna Turska – Tomczykowska 
Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski





JAKIE CECHY POMAGAJĄ OSIĄGNĄĆ SUKCES W KARIERZE W KANCELARII PRAWNEJ?

55% 

27% 

23% 

21% 

17% 

15% 

15% 

11% 

9% 

6% 

6% 

9% 

Determinacja/ Wytrwałość 

Pewność siebie

Komunikatywność 

Pracowitość

Odwaga

Zaangażowanie 

Konsekwencja

Wysoka samoocena

Ambicja

Kompetencje 

Odporność na stres/ przeciwności

Kontakty biznesowe
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Poprosiliśmy prawniczki, aby podały 3 cechy, które ich zdaniem pomagają odnieść sukces 
w kancelarii prawnej. Z wynikiem 55% na pierwszym miejscu znalazła się determinacja (zamiennie 
wskazywana przez uczestniczki badania jako wytrwałość). W dalszej kolejności prawniczki 
uznały za najważniejsze: pewność siebie (27%), komunikatywność (23%) i pracowitość (21%). 
Zdecydowanie mniej istotne w osiągnięciu sukcesu są ich zdaniem ambicja (9%), kompetencje 
(9%), odporność na stres (6%), czy szeroko rozwinięte kontakty biznesowe (6%).
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To, co pomogło mi podjąć decyzję o przyjęciu odpowiedzialności, jaką niesie za sobą pozycja partnerska, 
to zaufanie do ludzi, którzy tworzą organizację i jej kulturę, z którymi mogę się identyfikować. 

Kancelaria, którą mam przyjemność współzarządzać to organizacja, w której człowiek (pracownik, 
klient, partner biznesowy) jest w centrum uwagi. W pracy spędzamy dużą część dnia. Zatem ta 
zawodowa przestrzeń musi opierać się na wzajemnym szacunku, współpracy, byciu w zespole, 
a przede wszystkim na wspólnych wartościach. Bardzo ważne jest, aby przychodzić do biura z chęcią 
i motywacją, a wychodzić w poczuciu satysfakcji dobrze wykonanej pracy oraz ze świadomością, 
że jako zespół rozwijamy się razem i wzajemnie się inspirujemy. Ten biznes, jak każdy inny, tworzą 
ludzie. W naszym zawodzie zaś podstawą wszelkich relacji jest zaufanie. Nie można odnieść sukcesu, 
będąc samotnym wojownikiem. 

Ewelina Stobiecka 
Partner Zarządzająca w Kancelarii Taylor Wessing 

KOMENTARZ LIDERKI

Decyzja o stworzeniu własnej kancelarii wynikała z motywacji, aby prowadzić zespół i biznes na 
własnych zasadach, i w oparciu o takie wartości, jak profesjonalizm, etyka, pasja, zaangażowanie 
społeczne. Bardzo cenię wolność decydowania o własnym biznesie, wyborze kontraktów, które mogą 
być czasem po prostu ciekawe czy rozwojowe, albo niosące komuś pomoc. 

To, co jest siłą kobiet to intuicja, naturalnie większa empatia, większe zdolności interpersonalne, 
„pochylenie się” nad zespołem. O sukcesie decyduje precyzja myślenia, łączenie logicznego 
i usystematyzowanego myślenia naturalnego dla prawników z elastycznością i kompetencjami 
społecznymi, komunikacyjnymi i rozpoznawaniem potrzeb współpracowników. Sukcesu nie odnosi 
się w pojedynkę, to gra zespołowa, stąd tak ważna jest empatia.

Ewa Rutkowska 
Wspólniczka w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
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VI. Trudności do 
pokonania

Niska wiara we własne możliwości wynika między innymi 
z uwarunkowań kulturowych, według których wciąż oczekuje 
się od kobiet określonego rodzaju zachowań. A przecież 
kobiety mają prawo prosić, stawiać warunki i oczekiwać. 
Tak w zawodzie prawniczym, jak każdym innym. Wiara 
we własne możliwości pomoże im mierzyć się z licznymi 
niedogodnościami, jakie mogą napotkać na swojej drodze 
zawodowej. 

Z jakimi trudnościami w karierze mierzą się prawniczki? 
Aż 64% uczestniczek badania wskazało, że jest to 
wysoki poziom stresu towarzyszący im w wykonywaniu 
codziennych obowiązków zawodowych. Na drugim miejscu 

– ex aequo – znalazły się niejasna ścieżka kariery oraz 
odsunięcie od kwestii decyzyjnych (47%). Niewiele mniej, 
bo 45% prawniczek odczuło brak docenienia ze strony 
przełożonego. Z kolei 32% wskazało, że w ich odczuciu 
utrudnieniem w rozwoju kariery jest brak wsparcia ze strony 
mentora. 

Część prawniczek, jak wiele kobiet wykonujących inne 
zawody, łączy pracę z wychowywaniem dzieci. Co za tym 
idzie, po urodzeniu dziecka są przez pewien czas częściowo 
lub całkowicie wyłączone z działalności zawodowej. Dla 30% 
prawniczek dłuższa nieobecność spowodowana urlopem 
rodzicielskim, bądź wychowawczym, w negatywny sposób 
wpływa na ich sytuację zawodową. 

Jak wynika z relacji uczestniczek naszego badania, zdarza 
się, że mimo posiadania rozległej wiedzy, kompetencji 
i doświadczenia, prawniczkom brakuje motywacji. 
Przyczyną może być m.in. wynagrodzenie nieadekwatne do 
wykonywanych obowiązków lub zajmowanego stanowiska 
(28%). Prawniczki przyznają, że muszą włożyć więcej 
trudu we wspinaczkę po szczeblach kariery niż mężczyźni. 
Jednak, jak same podkreślają, jedną z głównych przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest zbyt mała wiara w siebie i niska 
samoocena (23%). 

Uczestniczki naszego badania uważają, że kobiety–
prawniczki powinny zapracować na swoją pozycję, muszą 
się postarać, aby zbudować swój autorytet. Lecz gdy 
już to osiągną, część z nich odczuwa zawiść ze strony 
współpracowników (26%). Prawniczki są przekonane, że nie 
uzyskają z automatu zaufania, jak mężczyźni. Mężczyznom 
łatwiej jest pozyskiwać klientów, ponieważ w zarządach 
wciąż zasiada więcej mężczyzn. 



Z JAKIMI TRUDNOŚCIAMI SPOTKAŁAŚ SIĘ W SWOJEJ KARIERZE?

64% 

47% 

47% 

45% 

32% 

30% 

28% 

11% 

23% 

26% 

26% 

Wysoki poziom stresu w codziennej pracy

Niejasna ścieżka kariery

Odsunięcie od kwestii decyzyjnych

Niedocenienie ze strony przełożonego

Brak wsparcia mentora

Dłuższa nieobecność spowodowana urlopem rodzicielskim/ wychowawczym

Brak motywacji spowodowany nieadekwatnym wynagrodzeniem do zajmowanego 
stanowiska/ wykonywanych obowiązków

Mobbing

Niska samoocena

Inne*

Zawiść ze strony współpracowników

Przykładowe wypowiedzi z ankiet:  
 � „Źle rozumiana troska o mój komfort - komuś 

innemu przydzielono wymagający, ale prestiżowy 
projekt, ponieważ ja posiadam dzieci”.

 � „Brak przynależności do „klubu gentlemanów” - 
mężczyźni mają zwartą grupę, do której trudno jest 
się przebić”.

 � „Niestety wśród klientów pokutuje przekonanie, że 
kobieta nie jest partnerem do biznesu”.

 � „Zablokowanie awansu w poprzednim miejscu pracy 
z powodu macierzyństwa”.
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Uważam, że jednym z wielu ograniczeń w budowaniu i rozwijaniu kariery przez kobiety jest 
macierzyństwo. Faktem jest, że w czasie kiedy kobiety poświęcają się dzieciom i macierzyństwu, 
ich aktywni zawodowo współpracownicy wspinają się coraz wyżej po szczeblach zawodowej drabiny. 

Musimy mieć świadomość, że jeżeli przegapimy albo nie wykorzystamy nadarzającej się okazji na 
zbudowanie lub rozwinięcie kariery, możemy więcej nie otrzymać takiej szansy. Należy również 
pamiętać, że każda z kobiet ma prawo wyboru - sama decyduje o tym, co jest dla niej priorytetem: 
kariera i budowanie ścieżki zawodowej czy macierzyństwo i „inwestycja” czasu w wychowanie dzieci. 
Myślę, że większość rodziców zgodzi się z mną, że dla dzieci najcenniejsza jest jakość wspólnie 
spędzonego czasu, a nie jego ilość. Jeżeli kobieta, będąca matką, decyduje się w dzisiejszych 
czasach na częściowy lub pełny powrót do aktywności zawodowej, może w wielu miejscach 
liczyć na wsparcie. Jest coraz więcej inicjatyw, ruchów i programów wspierających kobiety czy też 
integrujących je w ramach klubów kobiet. 

Osobiście nie odczułam, że płeć miała jakiekolwiek znaczenie w mojej dotychczasowej karierze 
zawodowej. Zostałam Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells 
dlatego, że na to zapracowałam, posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Muszę 
jednak zauważyć, że my, kobiety, mamy tendencje do zajmowania miejsc drugoplanowych, w drugim 
rzędzie. Nie promujemy się uważając, że nasz wkład i praca zostanie zauważony i doceniony. A nie 
zawsze tak jest dlatego uważam, że powinniśmy zabierać głos, abyśmy były słyszane, zauważane 
i doceniane.

Beata Balas – Noszczyk 
Partner Zarządzający warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells
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Naturalnie na karierę kobiety wpływa to, że zachodzi w ciążę i rodzi dzieci. Z zadowoleniem dostrzegam, 
że pracodawcy są coraz bardziej przyjaźni rodzinie, a rodzice dzielą między sobą obowiązki. Kancelarie 
uwzględniają te okoliczności przy decyzjach o awansach, koncentrując się na umiejętnościach kobiet.

Kobiety starają się promować innych. O swoich zespołach mówią „my” – „nam się udało”, 
„my osiągnęliśmy”, „nasz zespół”. Mężczyźni raczej używają formy „mój sukces”, „mój zespół”. 
Paradoksalnie na drodze do sukcesu kobiety często blokuje dążenie do perfekcyjności – gdy nie 
czujemy się w pełni przygotowane, obawiamy się zaprezentować swoje zdanie. W takich sytuacjach 
pomoc otoczenia jest nieoceniona. Miałam to szczęście, że pracowałam z osobami, które obdarzały 
mnie zaufaniem, mówiły „poradzisz sobie” i popychały mnie do przodu. 

Katarzyna Randzio-Sajkowska, 
Partner w Kancelaris SK&S

KOMENTARZ LIDERKI

Większość barier, które powodują, że kobiety trudniej osiągają sukces, jest w głowie. W porównaniu 
z mężczyznami kobiety są bardziej analityczne, lepiej przygotowują się do zadań, myślą 
o konsekwencjach. Przez to są bardziej odpowiedzialne, ale obawiają się, co będzie dalej, mają 
dużo pytań i wątpliwości. Są mniej skłonne do ryzyka. Widzę to w kwestii wynagrodzeń podczas 
rekrutacji. Aplikując na to samo stanowisko, mężczyźni zawsze powiedzą, że chcą zarabiać więcej, 
mimo że mają te same kompetencje. Kobiety, gdy szukają nowych wyzwań to podnoszą swoje 
oczekiwania o 20–30%. Mężczyźni o 100%. Jeśli mam taką sytuację, gdy na stanowisko aplikują 2 
osoby o podobnych kwalifikacjach i kompetencjach, obie zarabiają podobnie w obecnym miejscu 
i jedna z nich oczekuje 14 000 zł, a druga 9 000 zł to wydaje się, że ta droższa ma większe kompetencje, 
skoro je tak wycenia, a nie zawsze tak jest. 

W kancelariach, gdzie współzarządzają kobiety jest większa dbałość o pracowników, traktowanie 
firmy, jak domu. Kobiety bardziej skupiają się na ludziach, dbałości o ich samopoczucie, aby w biurze 
czuli się dobrze. Dbają o takie elementy, które tworzą atmosferę – wspólne eventy, drobne upominki, 
dopasowanie godzin pracy do indywidualnych predyspozycji czy przyjemny wystrój biura. 

Marta Kopeć 
Partner w Kancelarii Kopeć Zaborowski







JAKIEGO RODZAJU WSPARCIE W ROZWOJU ZAWODOWYM OTRZYMAŁAŚ OD OBECNEGO 
LUB POPRZEDNICH PRZEŁOŻONYCH? 

Wewnętrzne szkolenia i kursy    40%

Zewnętrzne szkolenia i kursy   38%

Regularna ocena wykonywanej pracy  38%

Nie otrzymałam żadnego wsparcia  32% 

Mentoring w zakresie planowania kariery 13%

Jasno sprecyzowana ścieżka kariery  9%

Inne*      17% 

Przykładowe wypowiedzi z ankiet:
 � „Wsparcie od innych partnerów i partnerek, którzy zachęcali mnie do podejmowania 

starań o promocję”.
 � „Poczucie wsparcia i wiara w moje kompetencje i możliwości, kontakty z zagranicznymi 

prawnikami”.
 � „Konstruktywna krytyka, planowanie działań do wykonania”.
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VII. Siła wsparcia

W ocenie prawniczek wsparcie otrzymane na każdym etapie drogi zawodowej jest nieocenione. 
Zdaniem wielu z nich, prawników promuje się za wiedzę i zaangażowanie, ale tylko do pewnego 
momentu. Potem już należy samej szukać rozwiązań czy wsparcia. 

Zapytaliśmy uczestniczki badania o to, czy i jakiego rodzaju wsparcie w rozwoju zawodowym 
otrzymały od swoich przełożonych. W grupie prawniczek, które takie wsparcie otrzymały, najwięcej 
wskazało, że były to udziały w szkoleniach i kursach wewnętrznych (40%) oraz tych organizowanych 
przez firmy zewnętrzne (38%). Przełożeni dokonywali regularnych ocen wykonywanej pracy 
w przypadku 38% badanych prawniczek. Wsparcie w postaci mentoringu w zakresie planowania 
kariery otrzymało 13% uczestniczek badania, a 9% mogło podążać dokładnie sprecyzowaną 
ścieżką kariery w organizacji, w której pracowały, bądź pracują obecnie. 32% badanych prawniczek 
podało, że nie otrzymały żadnego wsparcia ze strony swoich managerów.
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Problem nierówności w traktowaniu kobiet zaobserwowałam dopiero 15 lat temu, gdy zaczęłam 
specjalizować się w arbitrażu międzynarodowym. Wcześniej doradzałam w większości przy 
transakcjach M&A, gdzie nawet jeśli nie było przewagi kobiet, to zjawisko to nie wydawało mi 
się problemem systemowym. W Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC na początku tego 
wieku udział kobiet w ogólnej liczbie arbitrów wynosił 1%. Podobna sytuacja występowała w całym 
środowisku arbitrażowym, co wynikało z uświadamianego, jak i podświadomego dyskryminowania 
kobiet. Ciekawym przykładem takiej podświadomej dyskryminacji kobiet są niedawne badania 
prowadzone na bazie postępowań przed amerykańskim Sądem Najwyższym, z których wynika, że 
sądy częściej przerywają wypowiedzi pełnomocników, gdy mają do czynienia z kobietami. 

Kilka kobiet znanych w środowisku arbitrażowym oraz mężczyźni świadomi dyskryminacji kobiet 
w tym obszarze zapoczątkowali zmiany. Działania świadomie podejmowane przez władze Sądu 
ICC m.in. poprzez zdywersyfikowane nominacje, spowodowały, że kobiety stanowią obecnie ok 
20% wszystkich arbitrów. To doświadczenie ugruntowało we mnie przeświadczenie, że w strefie 
publicznej parytety są dobrym narzędziem dla promocji kobiet, w przeciwieństwie do domeny 
działań prywatnych. Czynniki sukcesu w karierze zawodowej prawniczek to przede wszystkim 
dobra znajomość prawa, pracowitość, determinacja, codzienny rozwój oraz coś, co można nazwać 
talentem, który determinuje czy jesteśmy artystami, kreatorami w naszej branży. Talent z reguły 
idzie w parze z umiłowaniem swojego zawodu. To wszystko sprawia, że możemy się rozwijać 
zawodowo szybciej niż nasi współpracownicy czy współpracowniczki. Płeć nie ma, a raczej – nie 
powinna mieć – tu znaczenia. 

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Senior Partner w Kancelarii GESSEL
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KOMENTARZ LIDERKI

Ważne jest wsparcie w organizacji, pozytywna atmosfera i poczucie, że moje środowisko pracy 
wspiera mnie w podejmowaniu nowych wyzwań, istnienie gotowych wzorców, z których można 
skorzystać. Jeszcze ważniejsze jest, aby to było autentyczne i sprawcze, aby organizacja była 
w stanie pokazać, że to nie są tylko możliwości na papierze, ale że w organizacji są przykłady 
kobiet, które odniosły taki sukces. 

W biznesie prawniczym, bez względu na płeć kariery rozwijają się podobnie do poziomu starszego 
prawnika, zdecydowana dysproporcja na niekorzyść prawniczek pojawia się na poziomie partnerskim. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. To, co chciałabym podkreślić z własnego doświadczenia 
w pracy oraz wielu odbytych rozmów rekrutujących, jest bardzo częsty brak wiary prawniczek 
we własne możliwości i to, że z zasady mówią o sobie gorzej mimo kwalifikacji i doświadczenia 
porównywalnych do tych u ich kolegów. Moje osobiste przeświadczenie znalazło potwierdzenie 
naukowe w badaniu przeprowadzonym przez Christine Exley i Judd Kessler opublikowanym 
w listopadowo-grudniowym wydaniu Harvard Business Review z 2020 roku. Badaczki wyliczyły, 
że z zasady kobiety oceniają się o 33% gorzej w porównaniu ze swoimi kolegami. 

Agnieszka Pytlas 
Partner Zarządzająca w Kancelarii Penteris
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VIII. Podsumowanie 

Dane z kierunków prawniczych uczelni wyższych 
w Polsce mówią same za siebie: na studiach prawniczych 
przeważają kobiety. Coraz więcej kobiet jest również 
na aplikacjach. Zdolnych, wykształconych, ambitnych 
i zmotywowanych do działania. Mimo to rzadziej 
zajmują miejsca we władzach samorządów prawniczych, 
w zarządach, czy w gronie właścicieli kancelarii. Gdzie 
tkwi problem? Zdaniem samych prawniczek, problem 
stanowią zarówno bariery społeczne, jak i brak wiary 
we własne możliwości. Kobiety, które wybierają zawody 
prawnicze i dążą do wysokich stanowisk, potrzebują 
odpowiedniego mentoringu. Jednak nie tylko mentoring 
ma dla nich znaczenie, równie ważne jest wzajemne 
wsparcie ze strony współpracowników – tak samo 
kobiet, jak i mężczyzn. 

Szklany sufit w kancelariach prawnych istnieje – to fakt. 
Często tworzony przez mężczyzn, ale równie często przez 
same prawniczki. Związany jest z brakiem przełamania 
schematów myślowych, czynnikami zewnętrznymi, ale 
również z barierami, które kobiety same sobie narzucają, 
jak np. niska samoocena. Autorki książki „Włącz się do 
gry. Kobiety, praca i chęć przywództwa” Nell Scovell 
i Sheryl Sandberg, piszą o tym, że gdy kobieta negocjuje 
we własnym imieniu narusza powszechnie przyjętą 
normę genderową. „Zarówno mężczyźni, jak i kobiety 
często mają opory przed pracą z kobietą, która 
negocjowała wyższą pensję, bo wydaje im się bardziej 
wymagająca niż ta, która powstrzymała się od negocjacji. 
Nawet jeśli kobiecie udało się wywalczyć wyższą pensję, 
może spłacać to długoterminowo w postaci życzliwości 
i dalszego awansu”1.

A jak jest z awansem wśród prawniczek? To, co 
podkreślają niemal wszystkie liderki, to że w kancelariach 
do pewnego momentu decydują wyłącznie wiedza 
i zaangażowanie (również czasowe). W tych kryteriach 
kobiety w niczym nie ustępują mężczyznom, a awanse 
odbywają się w miarę proporcjonalnie. Jednak w pewnym 
momencie tempo kariery części kobiet spowalnia. 
Przyczyn jest kilka. Do tych zewnętrznych należy 

1 Fragment książki „Włącz się do gry. Kobiety, praca i chęć 

przywództwa”, Nell Scovell i Sheryl Sandberg, październik 2013 r.
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zaliczyć przede wszystkim to, że nadal większość partnerów w kancelariach to mężczyźni i jest 
to uwarunkowane kulturowo. Podobnie jest w zarządach dużych spółek (szczególnie w energetyce, 
budownictwie, czy logistyce). Mężczyźni naturalnie otrzymują większy kredyt zaufania na start, 
jako ci bardziej kompetentni, przebojowi, czy nawet agresywni biznesowo. Kobiety często muszą 
udowodnić swoją eksperckość i zawalczyć o swoją pozycję. Ale, jak pokazują sylwetki liderek 
biorących udział w badaniu, jeśli będą konsekwentne – osiągną cel. Pomoże im w tym mówienie 
na głos o swoich aspiracjach, domaganie się docenienia i nieakceptowanie stereotypowego 
myślenia. 

To, na co prawniczki nie mają zbyt wielkiego wpływu to męska solidarność i fakt, że mężczyźni 
spędzając razem czas po pracy, czują się swobodniej w swoim towarzystwie. Ale kobiety też 
mogą, a nawet powinny, solidaryzować się i mieć swoje własne rytuały i szerzyć kobiece kręgi 
w branży prawniczej. 

Kolejną istotną kwestią, o której należy pamiętać jest macierzyństwo. Jeżeli kobieta zdecyduje 
się na posiadanie dziecka, to musi liczyć się z czasowym ograniczeniem aktywności zawodowej. 
Uczestniczki naszego badania jednogłośnie podkreślają, że posiadając odpowiednie wsparcie 
otoczenia i organizacji można zniwelować negatywny wpływ przerwy w wykonywaniu obowiązków 
na dalszy rozwój kariery zawodowej. Ponadto, coraz więcej kancelarii tworzy systemy, które 
pozwalają na pracę w tym okresie w mniejszym wymiarze godzin, czy zmniejszają wymagania 
do awansów. 

Inną kategorią przyczyn, które blokują zawodowo prawniczki, są te wewnętrzne – tkwiące w ich 
głowach. Wymieniane najczęściej jako: dążenie do doskonałości na każdym polu, nadmierny 
perfekcjonizm, lub też brak wiary we własne możliwości. Wiele uczestniczek naszego badania 
podkreśla, że kobiety nie potrafią walczyć o uznanie i wydaje im się, że jeśli dobrze wykonują 
swoją pracę, to wystarczy aby zostały zauważone i docenione. Niestety w prawniczym świecie, 
czy każdym innym zawodzie, tak to nie działa. Na szczęście świat i kultury się zmieniają. I mówią 
o tym głośno prawniczki – liderki, które są doskonałym przykładem na to, że mimo iż wiele rzeczy 
nas ogranicza, to nie ma takich, z którymi nie można sobie poradzić. 
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IX. Sylwetki Partnerek 

Poniżej przedstawiamy sylwetki partnerek, które udzieliły komentarza na potrzeby niniejszego raportu.

Beata Balas-Noszczyk 
Partner Zarządzający w Kancelarii Hogan Lovells

Jest Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells 
oraz kieruje Grupą Instytucji Finansowych. Jest doświadczonym radcą prawnym specjalizującym 
się w zakresie prawa handlowego, ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, funduszy 
emerytalnych oraz prawa bankowego. Przed rozpoczęciem praktyki prawniczej w czołowych 
kancelariach zajmowała stanowisko Wicedyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji 
Finansowych, a następnie Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów. 
Beata Balas-Noszczyk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych specjalistów 
w Polsce w zakresie prawa bankowo-finansowego, w tym kwestii ubezpieczeniowych. Doradzała 
przy najbardziej złożonych oraz największych projektach biznesowych, przedsięwzięciach 
i transakcjach w Polsce w sektorze ubezpieczeniowym, bankowo-finansowym oraz instytucji 
finansowych. 
Bardzo aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne, charytatywne, dobroczynne, edukacyjne, 
filantropijne oraz środowiskowe. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia LiderShe, które wspiera 
rozwój zawodowy i osobisty kobiet, promuje wysokie standardy w działalności biznesowej 
i publicznej oraz buduje pozycję kobiet we wcześniej wymienionych obszarach. Uczestniczy 
w programach mentorskich wspierających aktywności i plany zawodowe młodych talentów. 

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Senior Partner w Kancelarii Gessel 

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital 
i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. W 2015 roku została 
Członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję 
Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. 
Od 1995 roku arbitraż jest istotnym elementem jej kariery zawodowej. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz 
w postępowaniach ad hoc – do tej pory wzięła udział w ponad 100 międzynarodowych i krajowych 
postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów 
handlowych. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa 
Polubownego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów 
Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce.
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Agnieszka Janicka
Partner Zrządzająca w Kancelarii Clifford Chance

Radca prawny, Partner Zarządzająca warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej 
Clifford Chance, kierująca Departamentem Korporacyjnym kancelarii. Jest jednym z wiodących 
prawników w dziedzinie obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć w Polsce. Doradzała przy 
największych transakcjach w wielu sektorach, prywatyzacjach oraz restrukturyzacjach. Posiada 
również bogate doświadczenie w zakresie transakcji transgranicznych. Rekomendowana jako 
wybitny prawnik przez największe fundusze private equity. Jest uważana za lidera rynku w dziedzinie 
fuzji i przejęć oraz private equity w Polsce przez wiodące międzynarodowe rankingi kancelarii 
prawniczych takich jak Chambers Europe, Chambers Global oraz Legal 500.

Marta Kopeć
Partner w Kancelarii Kopeć Zaborowski

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Warszawie oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego 
prowadzoną we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii. Absolwentka studiów 
podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej. 
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa sportowego, prawa handlowego, 
w szczególności w zakresie obsługi spółek oraz ich organów, tworzenia strategii działania spółki 
jako pracodawcy, a także zatrudniania kadry menadżerskiej. 
W życiu zawodowym rozwiązuje trudne i skomplikowane sprawy przedstawiając je 
w prosty, skondensowany do minimum sposób. Autorka bardzo popularnego bloga 
www.jakzwolnicpracownika.pl, na którym edukuje przedsiębiorców z obszaru prawa pracy, 
tworzenia dobrych zakładów pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i godności 
pracowników. 
W życiu kieruje się filozofią work-life balance. W wolnych chwilach jest aktywna sportowo, gra 
w tenisa, jeździ na rowerze. Uwielbia dobre, włoskie wino i gotowanie, co można zaobserwować 
na jej drugim blogu www.prawnikodkuchni.pl

Jolanta Nowakowska-Zimoch
Partnerka w Kancelarii Greenberg Trauring 

W swojej praktyce specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości oraz finansowaniu 
projektów inwestycyjnych. Reprezentuje deweloperów, banki finansujące inwestycje, klientów 
instytucjonalnych oraz fundusze inwestycyjne w związku z inwestycjami budowlanymi w Polsce. 
Ciesząca się dużym uznaniem na rynku nieruchomości, Jolanta Nowakowska-Zimoch uczestniczyła 
w najistotniejszych transakcjach, których przedmiotem były nieruchomości komercyjne, biurowce 
oraz obiekty logistyczne, w tym budowa największych centrów handlowych w Warszawie, a także 
w transakcjach transgranicznych w całej Europie.
Obsługuje krajowych i międzynarodowych klientów inwestujących w nieruchomości w Polsce, 
doradzając im w zakresie struktury transakcji, nabywania i sprzedaży placów budowy, 
przygotowaniu procesu inwestycyjnego a także negocjowaniu i redagowaniu umów o roboty 
budowlane, umów o realizację inwestycji oraz umów dotyczących nieruchomości. Uczestniczyła 
także w wielu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Polsce.
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Aldona Pietrzak
Partner w Kancelarii Gessel 

Partner, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi 
prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego, przygotowującego analizy prawne 
przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych.
Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie papierów wartościowych, 
w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Jej doświadczenie obejmuje: 
doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa papierów wartościowych na rzecz m.in. 
domów maklerskich, przygotowywanie opinii prawnych i projektów dokumentów związanych 
z porozumieniami wspólników, doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, 
opracowywanie programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych. 
Ma wieloletnią praktykę w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji 
podmiotów gospodarczych.
Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji spółek Skarbu Państwa. 
Mając kilkuletnie doświadczenie w spółce zajmującej się handlem zagranicznym, Aldona Pietrzak 
doradza także w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym. Jest również mediatorem, 
kwalifikacje w tym zakresie zostały potwierdzone certyfikatem Centrum Arbitrażu i Mediacji 
Lewiatan, z którym współpracuje.
W Kancelarii GESSEL od 1996 roku, od 2007 roku jako wspólnik. Jest członkiem renomowanego 
Monterey Funds Club – międzynarodowego klubu, skupiającego prawników specjalizujących się 
w obsłudze funduszy inwestycyjnych.

Agnieszka Pytlas
Partner Zarządzająca w Kancelarii Penteris

Agnieszka Pytlas, adwokat, partner zarządzająca, kieruje praktyką retail w kancelarii prawnej 
Penteris. Do kancelarii dołączyła w 2002 roku a od 2015 roku pełni funkcję partnera zarządzającego. 
Jest wysoko cenionym specjalistą w dziedzinie nieruchomości. Od kilkunastu lat doradza 
wiodącym firmom z sektora retail m.in. w zakresie najmu powierzchni biurowych i komercyjnych. 
Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, jak również 
w planowaniu i realizacji reorganizacji i przekształceń przedsiębiorstw. Zajmuje się tematyką 
szeroko pojętego prawa pracy oraz prawa podatkowego z punktu widzenia transakcyjnego.
Jest regularnie wymieniana wśród czołowych polskich prawników w dziedzinie podatków przez 
szereg niezależnych publikacji oceniających rynek usług prawniczych, takich jak The Legal 500 
EMEA, European Legal Experts/Legal Experts EMEA oraz Tax Directors Handbook. Napisała 
szereg publikacji oraz komentarzy dla mediów. Była min. gościem programu #RZECZoPRAWIE 
na temat innowacyjnych rozwiązań systemowych w kancelariach prawnych. Należy do European 
Employment Lawyers Association oraz International Bar Association.
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Katarzyna Randzio-Sajkowska
Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Do zespołu SK&S dołączyła w 2006 roku, a w 2020 roku została nominowana partnerem 
w kancelarii. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach 
postępowań karnych dotyczących m.in. przestępstw gospodarczych, fałszowania, korupcji, 
unikania podatków, prania pieniędzy i oszustw księgowych. Zarządza zespołami w dużych 
i skomplikowanych dochodzeniach wewnętrznych, w tym związanych z naruszeniami FCPA. 
Wspiera klientów we wdrażaniu systemów zgodności. Jest członkiem Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) oraz International Association of Young Lawyers (AIJA).

Ewa Rutkowska
Wspólniczka w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Adwokat, współzałożycielka kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński w Warszawie, posiada 
wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odpowiedzialności za produkt, prawa produktowego 
i szeroko rozumianego prawa ochrony zdrowia. 
Wielokrotnie wyróżniana w polskich (np. Rzeczpospolitej i Polityka Insight) i międzynarodowych 
(Chambers Europe, The Legal 500, Who’s Who Legal) rankingach prawniczych w dziedzinie 
odpowiedzialności za produkt, regulacji Life Sciences oraz rozwiązywania sporów. 
Przewodnicząca Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz członek władz 
Komitetu Prawa Produktowego i Reklamy przy International Bar Association. Mediator/koncyliator 
w Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności przy Polskiej Federacji 
Producentów Żywności. 

Ewelina Stobiecka
Partner Zarządzająca w Kancelarii Taylor Wessing 

Dr Ewelina Stobiecka jest partnerką zarządzającą w warszawskim biurze międzynarodowej 
kancelarii Taylor Wessing. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Jest też certyfikowanym 
mediatorką w sprawach gospodarczych na terenie Polski, Niemiec, a także na Ukrainie oraz 
współinicjatorką i koordynatorką Międzynarodowego Centrum Mediacji.
Jest utalentowaną prawniczką, obecną w kręgach prawniczych i biznesowych w Polsce, m.in. 
jako członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego powołanego przy Ministrze Rozwoju. Jest także 
autorką bloga www.polubownie.eu oraz licznych publikacji gospodarczo-prawnych. Jest także 
byłą finalistką Konkursu Kobiet Biznesu oraz była nominowana do tytułu Perły Polskiego Biznesu. 
Jest również radcą prawnym i członkiem Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. 
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Elżbieta Traple
Senior Partner w Kancelarii Traple Podrecki Konarski

Do sierpnia 2021 roku była Starszym Partnerem i Założycielem Kancelarii Traple Podrecki Konarski. 
Była wieloletnim pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym 
prawnikiem, specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej, autorem 
wielu publikacji, w tym komentarzy i monografii.
Współtworzyła prawne ramy nowoczesnej polskiej kinematografii, uczestniczyła w pracach 
nad projektami ustaw oraz jako ekspert przygotowywała opinie dla Sejmu i Senatu RP. Od 13 
lat pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 
Była arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem 
Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad 
harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych 
przez Komisję Europejską. Wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach 
prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (min. Chambers Europe, 
Chambers Global, Legal 500, Rzeczpospolita).

Anna Turska-Tomczykowska
Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego 
oraz reorganizacji aktywów zarówno dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, 
jak i dla Klientów indywidualnych. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i sukcesyjnych 
obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą 
obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, 
z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności 
poza granicami Polski. Absolwentka Advanced Management Program IESE Business School 
i Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, trenerka 
programu Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA oraz Studium Planowania Finansowego 
EFPA EFP w Warszawskim Instytucie Bankowości, członek Konfederacji Lewiatan. Wielokrotnie 
rekomendowana w rankingach branżowych w kategorii międzynarodowe planowanie podatkowe. 
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Katarzyna Woroszylska
Partner Zarządzająca w Kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal

Jest wykształconym w Niemczech i Francji adwokatem (Rechtsanwältin), uprawnionym do 
wykonywania zawodu zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Po wielu latach współpracy 
z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, Katarzyna zarządza kancelarią Baker Tilly 
Woroszylska Legal.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości, transakcjach i restrukturyzacjach. Jej doświadczenie 
obejmuje w szczególności kompleksowe doradztwo w ramach transakcji nieruchomościowych, 
obsługę przedsięwzięć deweloperskich, strukturyzację i negocjację inwestycji hotelowych, obsługę 
banków i funduszy nieruchomościowych.
Biegle włada językiem niemieckim, angielskim i francuskim, od wielu lat współpracuje ze Szkołą 
Prawa Niemieckiego przy UW i Fundacją Helsińską.
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HRK S.A. 

HRK S.A. to polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów 
HR. Dzięki doświadczeniu w 4 kluczowych obszarach HR (rekrutacja, ocena i rozwój pracowników, 
employer branding, obsługa systemów kadrowo-płacowych) zapewniamy naszym klientom 
najwyższą jakość usług, nawet przy napiętych terminach. 

Od 2000 r. wspieramy menedżerów w pozyskiwaniu pracowników i skutecznym zarządzaniu 
personelem. Pracujemy w zespołach ekspertów specjalizujących się w poszczególnych sektorach 
gospodarki. 

W zakresie Executive Search jesteśmy wyłącznym partnerem na Polskę sieci IRC. 

Zespół HRK Legal jest jednym z 18 wyspecjalizowanych zespołów rekrutacyjnych w ramach HRK. 
Odpowiada za rekrutację dla kancelarii prawnych oraz wewnętrznych działów prawnych spółek 
z sektora instytucji finansowych, firm consultingowych, branż FMCG i innych. Specjalizuje się także 
w rekrutacjach na stanowiska eksperckie i menedżerskie w obszarze compliance, doradztwa 
podatkowego, audytu. Zakres rekrutacji obejmuje stanowiska od młodszego prawnika po partnera 
i szefa działu, a także realizuje rekrutacje na stanowiska administracyjne, w tym asystenckie. 
Zespół składa się z osób po studiach prawniczych, mających doświadczenie w pracy i branży. 

Zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Bylinowicz
Executive Manager
HRK Legal & Professional Services
T: +48 506 287 397
E: magdalena.bylinowicz@hrk.pl

Paweł Godlewski
Team Manager
HRK Legal & Professional Services
T: +48 723 238 147
E: pawel.godlewski@hrk.pl
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