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C2 RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa

Mamy pewną modę, 
a nawet przymus, by 
obierać kurs na innowa-
cyjność, bo tylko ona 
zapewnia rozwój. Dlatego 
zewsząd słyszymy o 

innowacyjnej gospodarce, innowacyjnych 
fi rmach, innowacyjnych naukowcach. Ale 
innowacyjny prawnik? Oczywiście. To 
osoba, która idzie z duchem czasu: umie, 
dajmy na to, przekonać Sąd Najwyższy do 
zmiany utartego poglądu, wykorzystywać 
nowe technologie do świadczenia usług 
dla klientów, wyczuwać nowe trendy 
rynkowe. I takich ludzi mamy w drugiej 
edycji rankingu Rising Stars 
Prawnicy – liderzy jutra 2013. Ale o tym, 

że się tu znaleźli, nie tylko to zdecydowało 
– proszę spojrzeć na metodologię, jaką 
posługiwała się kapituła przy układaniu 
listy 30 wschodzących gwiazd prawa. 
Naprawdę trzeba się nastarać, aby 
zaistnieć w naszym zestawieniu.

Pierwsza trójka rankingu jest niezwy-
kle ciekawa z wielu powodów, ale wskażę 
tylko dwa. Pierwszy to innowacyjność. 
Milena Bogdanowicz (rankingowa je-
dynka), bo wie, że sama wiedza prawni-
cza, nawet na najwyższym poziomie, dziś 
nie wystarczy, że potrzebna jest jesz-
cze znajomość realiów, w jakich poru-
szają się klienci – ona te dwa obszary ma 
w małym palcu. Taką samą postawą wyka-
zuje się nr 2 zestawienia, czyli Małgorzata 
Kozak. Z kolei Patryk Filipiak, zamykają-
cy podium, postawił na nowe technologie. 
Drugi powód nie ma związku z kryteriami, 
według których kapituła przydzielała po-
szczególne miejsca kandydatom. Bo chodzi 
o płeć. Drugi raz z rzędu wygrywa kobie-
ta (w 2012 r. była to Justyna Szpara), tuż za 
nią jest następna, a dopiero trzeci męż-
czyzna. Jestem mile zaskoczona, zwłasz-
cza że pań nie ma za wiele w tegorocznym 
zestawieniu, a i w samej kapitule zdecy-
dowanie przeważają panowie. To dla mnie 
kolejny argument przeciwko parytetom: 
ważne są talent, umiejętności i osiągnię-
cia, a nie płeć. 

KURS NA INNOWACYJNOŚĆ JAK PROCEDOWAŁA 
KAPITUŁA W TYM ROKU

zamiast wstępu

Jadwiga Sztabińska
redaktor naczelna 
Dziennika 
Gazety Prawnej

Kryteria były jasne: przede 
wszystkim liczyły się in-
nowacyjność, kreatywność 
i umiejętność wyczuwania 
nowych trendów rynko-
wych oraz wiedza, najlepiej 
pogłębiana w ramach pracy 
naukowej. Cenne też były re-
komendacje klientów i opi-
nie przełożonych oraz ska-
la zaangażowania pro bono. 
No i istotny był wiek – góra 
35 lat.  

Członkowie kapituły w tym 
roku po długiej i burzliwej 
dyskusji zrezygnowali jednak 
z mozolnego punktowania 
wszystkich form aktywności 
kandydatów. Doszli do wnio-
sku, że nie da się obiektywnie 
przedstawić czyjegoś dorob-
ku w formie liczb.

Tym razem każdy juror, po 
analizie wszystkich zgłoszeń, 
przedstawił nazwiska osób, 
które wedle jego subiektyw-
nej opinii powinny się zna-
leźć w gronie 30 laureatów. 
Prawnicy z największą licz-

bą wskazań (byli tacy, którzy 
otrzymali ich siedem lub na-
wet komplet!) zostali sklasy-
fi kowani w rankingu. Decy-
zję o przyznaniu konkretnej 
lokaty kapituła podejmowała 
w głosowaniu.

Ważny szczegół – w zesta-
wieniu brak młodych ludzi, 
którzy tytuł wschodzącej 
gwiazdy wywalczyli w po-
przedniej edycji konkursu, 
a w tej ponownie znaleźli 
się wśród kandydatów (prze-
szkód formalnych nie było). 
Kapituła już na samym po-
czątku procedowania uzna-
ła, że nie można wschodzić 
bez końca. Jeśli więc ktoś już 
raz został doceniony, przez 
ostatnie dwanaście miesię-
cy miał szansę rozbłysnąć na 
dobre na rynku usług praw-
nych.

Tegoroczni laureaci od-
biorą statuetki podczas 
gali, która odbędzie się
24 października w Warsza-
wie. Uroczystość będzie oka-

zją do spotkania z kapitułą, 
w której tym razem zasie-
dli: Jadwiga Sztabińska, re-
daktor naczelna Dzienni-
ka Gazety Prawnej ( jako 
przewodnicząca gremium), 
Agnieszka Tałasiewicz, part-
ner zarządzający kancelarią
Ernst & Young Tałasiewicz 
i Wspólnicy, Ewelina Skocz, 
HR & project manager w fi r-
mie doradczej BC Systems, 
Andrzej Zwara, prezes Na-
czelnej Rady Adwokackiej, 
Dariusz Sałajewski, wice-
prezes Krajowej Izby Radców 
Prawnych, Waldemar Koper, 
prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Prawników Przedsię-
biorstw, Witold Daniłowicz, 
prezes Polskiego Związku 
Pracodawców Prawniczych 
oraz Tomasz Laskowski, 
prezes LexisNexis Polska
(fi rma tak jak poprzednio 
była współorganizatorem 
konkursu Rising Stars Praw-
nicy – liderzy jutra). 
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1. Milena Bogdanowicz
30 lat, radca prawny 
LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k.

3. Patryk Filipiak
32 lata, adwokat
Filipiak Babicz Kancelaria Prawna s. c. 

2. Małgorzata Kozak
34 lata, radca prawny 
kancelaria Röhrenschef 

Z LSW związana od 2009 r. Specjalizuje się w prawie 
własności intelektualnej, w szczególności w zakresie 
prawa autorskiego i prasowego oraz ochrony dóbr. 

Słynie z kreatywności i otwartości na biznesowe oczekiwa-
nia klientów. Projekty, w których uczestniczy, często mają 
innowacyjny charakter, wymagają więc nie tylko wiedzy, 
lecz także wyjątkowych talentów. Ona nigdy nie zawodzi 
pokładanych w niej nadziei. Oparta na działaniach w in-
ternecie promocja jednej z marek piwa, negocjacje umów 
formatowych, dzięki którym w polskich stacjach telewi-
zyjnych zagościło kilka popularnych programów, czy ak-
cja społeczna „Pamiętaj o 13 grudnia!” to tylko niektóre 
z długiej listy przedsięwzięć z jej udziałem. Zwłaszcza to 
ostatnie było wyzwaniem. Upamiętniająca rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego kampania nie ograniczała się 
do standardowych billboardów, ale obejmowała m.in. wy-
danie płyty z piosenkami Kazika Staszewskiego, stworzenie 
animowanego spotu oraz produkcję gry edukacyjnej. Ramy 
prawne całości musiały więc uwzględniać specyfi czny cha-
rakter zaangażowanych podmiotów (w tym publicznych).

Bogdanowicz z powodzeniem reprezentuje swoich klien-
tów w sporach sądowych, często także w ramach pracy pro 
bono. Była zaangażowana m.in. w sprawę słynnej blogerki 
Kataryny, której tożsamość została ujawniona przez dzien-
nikarzy (spór zakończył się ugodą korzystną dla powódki).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnie-
niem, oraz Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Ła-
zarskiego. Prywatnie niedawno została mamą. Ale nawet 
przebywając na urlopie macierzyńskim, jest online i z 
szybkością błyskawicy odpisuje na e-maile, które przycho-
dzą na służbową skrzynkę. Sami się o tym przekonaliśmy!

Jest partnerem w kancelarii, którą niespełna trzy lata 
temu założył wspólnie z innym adwokatem, Michałem 
Babiczem (zespół liczy dziś ponad 20 prawników). Specja-

lizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restruk-
turyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek hand-
lowych, na początku tego roku uzyskał licencję syndyka.

Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze private 
equity oraz spółki publiczne. Kieruje zespołami prawny-
mi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek, 
doradza przy debiucie podmiotów na rynku NewConnect.

W ramach organizacji pracy kancelarii odpowiada za 
relacje z klientami oraz strategię marketingową. W tej 
sferze kładzie duży nacisk na innowacyjność i nie boi się 
odważnie korzystać z najnowszych trendów e-marketingu. 
Współredaguje bloga na temat upadłości i restrukturyza-
cji fi rm (http://restrukturyzacja.fi lipiakbabicz.com/author/
fi lipiak/). Jest konsultantem prawnym przy tworzeniu 
chmurowego (SaaS) oprogramowania do zarządzania kan-
celarią – projekt ma być wdrożony na początku 2014 r.).

Jako mentor oraz opiekun prawny jest również zaan-
gażowany w projekt Huge � ing, czyli polski program 
akceleracyjny wspierający start-upy.

Mimo nagromadzenia obowiązków znajduje czas na 
kontynuowanie pracy naukowej i dydaktycznej. W czerwcu 
2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych 
aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem 
pracy był wybitny znawca tematu prof. Feliks Zedler). Wy-
kłada prawo upadłościowe i naprawcze na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje też 
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc 
szkolenia dla polskich i zagranicznych sędziów upadło-
ściowych i aplikantów do tego zawodu. 

D  o kancelarii Röhrenschef dołączyła w kwietniu tego 
roku, jest w niej partnerem. Wcześniej przez rok 
prowadziła własną praktykę, a także przez ponad 

8 lat zdobywała doświadczenie w kancelarii Wardyński 
i Wspólnicy.

Bliska jest jej problematyka prawa funduszy Unii Eu-
ropejskiej i pomocy publicznej (wspierała zarówno bene-
fi cjentów tej pomocy, jak i instytucje wdrażające w roz-
maitych sporach). Obecnie jej podstawową specjalizacją 
jest prawo ochrony konkurencji. Doradza przedsiębior-
com m.in. w zakresie ograniczeń sprzedaży przez internet 
i możliwości prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń 
z tytułu praktyk ograniczających konkurencję. Klienci 
cenią u niej praktyczne i biznesowe podejście do spraw 
poparte gruntownym przygotowaniem teoretycznym. 
Zagadnieniom ochrony konkurencji, a konkretnie kwestii 
umów agencyjnych w świetle zakresu stosowania art. 101 
traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, poświęci-
ła swoją rozprawę doktorską, którą obroniła w 2011 r. na 
Uniwersytecie Capitole w Tuluzie we Francji (praca uzy-
skała wyróżnienie Tres Honorable). 

Do września 2012 r. była zatrudniona na Uczelni Łazar-
skiego na stanowisku adiunkta. Była pomysłodawczynią 
i kierownikiem ścieżki europeistycznej na UŁ, w ramach 
której zostały zrealizowane m.in. kursy prawa Unii Euro-
pejskiej dla prawników praktyków.

Jest współpracownikiem Centrum Studiów Antymo-
nopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz bierze udział jako czło-
nek review board w przygotowaniu bazy dostępnej online 
Oxford Competition Law.

Pro bono aktywnie współpracuje z Fundacją Wcześniak.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
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Pracę w traple konarski podrecki i Wspól-
nicy rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, 
a w wieku 30 lat został najmłodszym 

wspólnikiem kancelarii. specjalizuje się 
w problematyce prawnej it, tmt (techno-
logie-media-telekomunikacja) oraz w prawie 
szeroko pojętego rynku finansowego. repre-
zentuje klientów w postępowaniach admini-
stracyjnych przed generalnym inspektorem 
ochrony danych osobowych, przewodniczą-
cym komisji Nadzoru finansowego, preze-
sem Narodowego Banku polskiego, prezesem 
Urzędu komunikacji elektronicznej, a także 
w sporach przed sądami powszechnymi, są-
dem Najwyższym i sądownictwem admini-
stracyjnym. 

prowadził warte dziesiątki milionów zło-
tych projekty informatyczne dla najwięk-
szego zakładu ubezpieczeń, przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, największej wyszu-
kiwarki na świecie czy spółek z innych sek-
torów rynków regulowanych. Z sukcesem 
reprezentował klientów przed Nsa w pre-
cedensowej sprawie uchylenia decyzji ad-
ministracyjnej giodo w stosunku do spół-
ki pozyskującej dane osobowe z jawnych 

publicznych rejestrów. rola pełnomocnika 
przypadła mu także w największym w polsce 
sądowym sporze z zakresu prawa konkuren-
cji dotyczącym kart płatniczych (łączne kary 
nałożone przez prezesa Uokik w tej sprawie 
wyniosły 164 mln zł).

praktykę adwokacką łączy z uczestnic-
twem w życiu naukowym. W 2008 r. w wieku 
28 lat uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
prawnych na Uniwersytecie jagiellońskim 
(jego praca uzyskała i nagrodę Narodowego 
Banku polskiego w konkursie scientiae legis 
excellentia na najlepsze rozprawy doktor-
skie z zakresu prawa gospodarczego napisa-
ne z wykorzystaniem ekonomicznej analizy 
prawa i badań empirycznych). obecnie jest 
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Za-
kładzie prawa Cywilnego i gospodarczego 
Wydziału finansów Uniwersytetu ekono-
micznego w krakowie, gdzie przygotowuje 
rozprawę habilitacyjną na temat zagadnień 
prawnych outsourcingu na rynku finanso-
wym. 

Wspiera pro bono polskie stowarzyszenie 
fundraisingu, które zabiega o zmianę ar-
chaicznej ustawy o zbiórkach publicznych 
i regulację crowdfundingu, czyli finanso-
wania społecznościowego. prywatnie jest 
świetnym tenisistą (był zawodnikiem kra-
kowskiego kks olsza) i narciarzem (upraw-
nienia pomocnika instruktora pZN). Ukoń-
czył też szkołę muzyczną i stopnia w klasie 
fortepianu.

Jest doktorem nauk prawnych, uznanym 
specjalistą w zakresie prawa pracy, w tym 
zagadnień dotyczących związków zawo-

dowych, sporów zbiorowych i praw pracow-
ników do ochrony prywatności. W kancelarii 
książek & Bigaj został partnerem już jako 
28-latek. Nie powinno to dziwić, gdy weź-
mie się pod uwagę jego doskonały kontakt 
z klientami, którzy cenią go za umiejętność 
spojrzenia na problem z biznesowego punk-
tu widzenia i zastosowania nowatorskich 
rozwiązań oraz wiedzę.

lista procesów sądowych, które prowadził, 
obejmuje kilkaset pozycji, przy czym część 
spraw miała charakter precedensowy. W wy-
niku jednej ze sporządzonych przez niego 
skarg kasacyjnych sąd Najwyższy zmienił 
pogląd na temat terminu przedawnienia 
roszczeń pracowniczych z tytułu wydania 
nieprawidłowej liczby akcji prywatyzowa-
nej spółki.

Umiejętnie łączy aktywność praktyka 
i teoretyka, pracując także jako adiunkt 
w katedrze prawa pracy i polityki społecznej 

Wydziału prawa i administracji Uniwersy-
tetu jagiellońskiego. Na Uj prowadzi cieszą-
ce się popularnością zajęcia ze studentami 
i wykłada na studiach podyplomowych. Za-
siada również w 15-osobowym europejskim 
komitecie praw społecznych rady europy, 
badającym zgodność prawa krajów człon-
kowskich re z europejską kartą społeczną. 

kilka miesięcy temu otrzymał nagrodę 
główną w konkursie Złote skrzydła dgp za 
książkę „prawo pracownika do ochrony pry-
watności”.

prywatnie od lat pracuje z młodzieżą jako 
instruktor Związku Harcerstwa rzeczpo-
spolitej.

Z kancelarią porwisz i partnerzy adwoka-
ci i radcowie prawni związany jest nie-
przerwanie od 2003 r., od 2009 r. jest jej 

wspólnikiem. specjalizuje się w prawie spółek 
oraz prawie własności intelektualnej i zwal-
czania nieuczciwej konkurencji, a także w sto-
sunkowo nowej w polsce dziedzinie prawa, 
jakim jest entertainment law (ze szczegól-
nym uwzględnieniem produkcji filmowych).

W ramach dotychczasowej praktyki pro-
wadził lub uczestniczył w projektach doty-
czących przygotowywania oraz negocjowa-
nia umów inwestycyjnych, w tym również 
w ramach międzynarodowych zespołów 
prawników. doradza przy tworzeniu kon-
cepcji prawnych funkcjonowania podmio-
tów gospodarczych i organizacji non profit, 
wspierając je później na dalszych etapach ich 
działalności. Uczestniczy w imieniu swoich 
klientów w negocjacjach dotyczących zasad 
współpracy handlowej, ale i rozwiązywania 
sporów (ze szczególnym uwzględnieniem 
sporów pomiędzy wspólnikami spółek han-
dlowych), a także reprezentuje ich interesy 
w sporach sądowych i arbitrażowych.

ma świadomość, że czasy zmuszają prawni-
ków do poszukiwania coraz bardziej elastycz-
nych rozwiązań, które przy zbilansowanych 
kosztach pozwalają świadczyć usługi wspólnie 
przez specjalistów z wielu dziedzin, dlatego czę-
sto inicjuje współpracę z innymi kancelariami 
prawnymi, zarówno polskimi, jak i zagranicz-
nymi. Zawsze stara się poznać tajniki branży, 
w której działa klient.

Chęć spojrzenia na problemy przedsiębior-
ców z innej perspektywy spowodowała, iż pod-
jął się pełnienia funkcji członka rady nadzor-
czej jednej z największych spółek leczniczych 
w małopolsce, w okresie, w którym podlegała 
ona pionierskiemu przekształceniu w podmiot 
prawa handlowego. sukces przedsięwzięcia 
zaowocował niedawno ponownym powoła-
niem w skład rady.

jest absolwentem Wydziału prawa i admi-
nistracji Uniwersytetu jagiellońskiego oraz 
studium Zarządzania i Biznesu Zakładu eko-
nomii stosowanej Uj. W 2006 r. był laureatem 
ogólnopolskiego finału konkursu krasomów-
czego aplikantów adwokackich. rok później 
z wynikiem celującym i pierwszą lokatą w kra-
kowskiej izbie adwokackiej zdał egzamin za-
wodowy.

Wciąż aktywnie uczestniczy w życiu samo-
rządu palestry. jako członek zespołu wizytato-
rów okręgowej rady adwokackiej w krakowie 
prowadzi wizytacje młodych adwokatów, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją samodzielną przy-
godę z prawem.

Mimo młodego wieku może się po-
chwalić 8-letnim stażem pracy – do 
pierwszej kancelarii trafił, będąc na 

3. roku studiów. specjalizuje się w prawie 
nieruchomości, korporacyjnym i upadło-
ściowym. prowadził i prowadzi skompli-
kowane projekty obejmujące reprezentację 
w postępowaniach upadłościowych, brał 
też udział w opracowywaniu strategii oraz 
reprezentował klientów w znaczących spo-
rach związanych z krakowskimi nierucho-
mościami. 

jego kompetencje merytoryczne warun-
kuje gruntowe wykształcenie zdobywane na 
Uniwersytecie jagiellońskim (studia magi-
sterskie, podyplomowe studia ochrony kon-
kurencji i konsumentów w instytucie pra-
wa Własności intelektualnej Uj, obroniony 
doktorat pod opieką promotora prof. fryde-
ryka Zolla, zorientowany na problematykę 
ochrony prawa do wartości w postępowaniu 
upadłościowym).

działa w instytucie allerhanda od począt-
ku jego istnienia. przeszedł w nim wszystkie 
szczeble kariery, zaczynając od researchera, 

przez aktywowanie i administrowanie sekcją 
prawa Upadłościowego, aż po objęcie funkcji 
wiceprezesa zarządu (w 2012 r.).

praktyczne i naukowe doświadczenia za-
owocowały powołaniem do zespołu ministra 
sprawiedliwości do spraw nowelizacji pra-
wa upadłościowego i naprawczego, który 
w grudniu 2012 r. opracował rekomendacje 
dotyczące kierunków zmian nowego prawa 
restrukturyzacyjnego. Był najmłodszym eks-
pertem w tym gremium.

4. Jan Byrski
33 lata, adwokat  
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.

5. Marcin  
Wujczyk
30 lat, radca prawny  
Książek & Bigaj Kancelaria Prawna sp. k.

7. Tomasz  
Rytlewski
34 lata, adwokat
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

6. Bartosz Groele
29 lat, po zdanym egzaminie oczekuje  
na wpis na listę adwokatów 
Instytut Allerhanda, 
Tomasik Pakosiewicz i Wspólnicy sp. k.



C4 RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa

Od 2009 r. zajmuje  stanowisko associate w kancelarii Jara & Partners, wcześniej był 
prawnikiem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii e/n/w/c Rechtsan-
wälte (stałą współpracę z nią rozpoczął już w wieku 21 lat). 

Jego praktyka zawodowa obejmuje w głównej mierze prawo zamówień publicznych, prawo spółek 
handlowych oraz krajowy i międzynarodowy arbitraż. Mimo młodego wieku ma prawie 7-let-
nie doświadczenie w obsłudze prawnej zagranicznych klientów, głównie niemieckojęzycznych. 
W 2012 r. razem z prof. Przemysławem Drapałą reprezentował konsorcjum niemieckich fi rm 
w dwóch postępowaniach skargowych przed sądami okręgowymi w Katowicach i Piotrkowie 
Trybunalskim. Uwzględnienie skarg  zmieniło zasadniczo linię orzeczniczą Krajowej Izby 
Odwoławczej w zakresie punktowania tzw. potencjału podmiotów trzecich. Rozstrzygnięcia 
te miały precedensowy charakter w zakresie prawa zamówień publicznych.
Swoje innowacyjne podejście do prawa Siwik prezentuje, współredagując prawniczy portal 
kancelarii (http://www.prawoinwestycji.pl/). Pełniąc w latach 2010–2012 funkcję sekretarza 
stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, był pomy-
słodawcą oraz redaktorem newslettera sądu, który współtworzyli uznani arbitrzy z zagranicy.
Z sukcesem łączy praktykę zawodową w kancelarii z pracą naukową. Obecnie jest dok-
torantem w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie (ma otwarty przewód doktorski z zakresu prawa cywilnego; rozpra-
wa dotyczy kwalifikacji prawnej umowy faktoringu) oraz współpracownikiem stołecznej 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, gdzie prowadzi zajęcia z za-
kresu prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego oraz metodyki pracy naukowej.

Jako senior associate jest kluczowym 
członkiem zespołu prawa zamówień 
publicznych w warszawskim biurze 

międzynarodowej kancelarii Dentons. 
W ramach departamentu specjalizuje się 
w zamówieniach sektorowych, koncesjach, 
partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 
zamówieniach w dziedzinach bezpieczeń-
stwa i obronności. W sferze jej zaintereso-
wań są wszelkie projekty niestandardo-
we, wymagające alternatywnego podejścia, 
w tym związane m.in. z nowymi technolo-
giami czy zamówieniami wspólnymi w ra-
mach grup kapitałowych o różnym statusie 
prawnym.
Jest kreatywna, łatwo znajduje język 
z przedstawicielami świata biznesu. 
Potrafi przybliżać zagadnienia prawne 
osobom, które z prawem niewiele mają 
wspólnego.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie War-
szawskim, a także studia Centrum Prawa 
Amerykańskiego. Obecnie jest wykładowcą 
Podyplomowego Studium Zamówień Pu-
blicznych na WPiA UW. Angażuje się w pu-
bliczne inicjatywy promocji współpracy 
sektora prywatnego i publicznego, a także 
w publiczną debatę na temat natury sys-

temowej gałęzi prawa, jaką są zamówienia 
publiczne.
Aktywnie działa w samorządzie radcowskim, 
m.in. jako prelegent stołecznej OIRP szko-
lący radców w zakresie problematyki admi-
nistracji publicznej.
Jej wielką pasją jest sport. Prowadzi żeńską 
warszawską drużynę siatkarską prawników 
i z zapałem organizuje imprezy sportowe, 
których celem jest integracja środowiska.

Jest założycielem i partnerem kancelarii 
prawnej Kijewski, Graś sp. k. oraz RSM 
Poland KZWS Legal Graś, Kijewski sp. k. 

W swojej praktyce zajmuje się przede wszyst-
kim prawem cywilnym, handlowym, energe-
tycznym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, 
administracyjnym oraz wekslowym. Od wie-
lu lat równolegle zajmuje się zagadnieniami 
z obszaru prawa spółek handlowych i dziedzin 
pochodnych. W szczególności koncentruje się 
na procesach restrukturyzacyjnych, zmian 
własnościowych, przejęć i fuzji. Prowadzi licz-
ne sprawy sądowe o skomplikowanym stanie 
faktycznym oraz znacznej wartości sporu.
W ostatnim czasie zajmował się m.in. ob-
sługą największych sporów z branży paliwo-
wej dotyczących podatku akcyzowego oraz 
VAT, przygotowaniem umów inwestycyj-
nych przejęcia spółek (wraz z due diligence) 
notowanych na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych oraz brał udział w sprawach zwią-
zanych z emisją CO2 przed urzędami w Wiel-
kiej Brytanii i oraz Stanach Zjednoczonych.
Klienci postrzegają go jako człowieka dyna-
micznego i elastycznego, który zna realia 
biznesu, a dzięki temu jest w stanie zaofe-
rować usługę dopasowaną do potrzeb da-
nego podmiotu. Doceniają też umiejętność 

wskazywania alternatywnych rozwiązań 
w zagranicznych jurysdykcjach.
Wiedzą zdobytą podczas obsługi znaczących 
podmiotów gospodarczych Graś dzieli się, 
prowadząc szkolenia z zakresu podatku ak-
cyzowego oraz prawa ubezpieczeniowego. 
W ramach działań pro bono uczestniczy 
w akcjach Europejskiej Fundacji Pomocy 
Prawnej, której jest fundatorem i prezy-
dentem.

8. Robert Siwik
27 lat, doktorant 
Kancelaria Prawna Jara & Partners sp. k. 

9. Anna Szymańska
31 lat, radca prawny
Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. (Dentons)

ORGANIZATORZY KONKURSU:

W kancelarii K&L Gates, z którą współ-
pracuje od 7 lat, zajmuje pozycję 
senior associate. Specjalizuje się 

w prawie gospodarczym i handlowym. Jego 
doświadczenie obejmuje pełną gamę transak-
cji i kwestii korporacyjnych, zarówno w Polsce 
jak i na poziomie międzynarodowym, w tym 
praktykę private equity, międzynarodowe 
fuzje i przejęcia, zamówienia publiczne oraz 
projekty rządowe i o� setowe.
Szczególnie bliska jest mu problematyka spraw 
z sektora obronnego i lotniczego. Jest jednym 
z kluczowych prawników doradzających spółce 
zbrojeniowej w przetargu Ministerstwa Obrony 
Narodowej na dostawę 70 sztuk śmigłowców 
wsparcia bojowego (wartość tego „przetargu de-
kady” szacowana jest na co najmniej 8 mld zł).
Zaangażowany też jest w liczne projekty doty-
czące zawierania umów o� setowych pomię-
dzy klientami kancelarii a Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez ministra gospodarki. 

To wszystko sprawia, że mimo młodego wieku 
może się poszczycić wyjątkowo bogatą praktyką 
dotyczącą prawa o� setowego i kwestii związa-
nych z umowami dostaw zawieranymi na po-
trzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Jako osoba biegle władająca językiem rosyj-
skim odpowiada w K&L Gates za współpracę 
pomiędzy prawnikami i biurami w Warsza-
wie i w Moskwie. Nawiązał współpracę z Pol-
skim Klubem Biznesu w Rosji, merytorycznie 
wspierając tę organizację. Od 2008 r. jest też 
członkiem zespołu organizującego i przepro-
wadzającego przedsięwzięcie pod nazwą CIS 
Local Counsel Forum. Są to coroczne spotkania 
prawników z krajów byłego Związku Radziec-
kiego, a także Europy Centralnej i Wschod-
niej, mające na celu analizę trendów na tych 
rynkach. Dotychczas z sukcesem organizował 
i wziął udział w forach w Sankt Petersburgu, 
Kjowie, Mińsku, Ałmacie oraz w Erywaniu.
Postanowił także uzyskać uprawnienia adwokata 
w Wielkiej Brytanii i Walii, co z uwagi na jego 
stałą współpracę z klientami z Wysp (a także in-
nych jurysdykcji common law) stanowić będzie 
jego kolejny atut.
Prywatnie jest miłośnikiem latania, szkoli się 
w celu uzyskania licencji pilota na samoloty 
ultralekkie. Jest także skoczkiem spadochro-
nowym (oddał do tej pory ponad sto skoków). 

11. Jan 
Kaczmarczyk
31 lat, adwokat
K&L Gates Jamka sp. k. 

10. Bartosz Graś
34 lata, adwokat 
Kijewski Graś sp. k. 
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Jest partnerem w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Part-
nerzy, odpowiada za praktykę arbitrażu inwestycyjnego. 
Jest uznanym specjalistą w tym zakresie, arbitrem reko-

mendowanym przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfedera-
cji Lewiatan, a także autorem wiodącej monografii z tego 
obszaru pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. Przez 
długi czas reprezentował Polskę w pracach Komisji Naro-
dów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa 
handlowego, angażując się w przygotowanie reguł przej-
rzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.
Jego praktyka zawodowa obejmuje m.in. reprezentację fun-
duszu amerykańskiego w jednym z największych w Polsce 
procesów arbitrażowych z państwem oraz reprezentację ir-
landzkiej spółki z sektora infrastrukturalnego (także w po-
stępowaniu arbitrażowym z państwem polskim).
Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, gdzie się doktoryzował. Obecnie łączy pracę praktyka 
z działalnością naukową jako adiunkt w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa 
i Administracji UKSW. Wykłada międzynarodowe prawo 
gospodarcze, międzynarodowe prawo inwestycyjne oraz 
prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Pro bono przygo-
towuje młodych prawników do udziału w konkursach ar-
bitrażowych.

16. Marek Jeżewski
33 lata, doktor nauk prawnych
Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 
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W swojej pracy skupia się na doradz-
twie dla klientów biznesowych, jest  
specjalistą z zakresu prawa cywil-

nego, w szczególności prawa umów oraz ob-
rotu zagranicznego. W kancelarii, której jest 
wspólnikiem, stawia na nowoczesne tech-
nologie. Zapewnia klientom 24 godziny na 
dobę dostęp do raportów z prowadzonych 
spraw oraz przychodzących i wychodzących 
dokumentów poprzez elektroniczną plat-
formę wymiany informacji. Login i hasło 
do własnego konta w kancelarii są dziś tak 
samo przydatne jak zapisany w telefonie nu-
mer do prawnika. Ostatnio kancelaria wpro-
wadziła rozwiązanie informatyczne, dzięki 
któremu klient ma możliwość otrzymywania 
powiadomień na skrzynkę e-mail o każdym 
nowym wydarzeniu w prowadzonych spra-
wach. Zaoferowała też autorski produkt Legal 
Care w postaci karty typu pre-paid, będącej 

z góry opłaconym nośnikiem konkretnych 
usług prawnych, które nie wymagają uprzed-
niej wyceny i są realizowane przez system 
e-legalcare.pl w ciągu 48 godzin od chwili 
zalogowania i złożenia zlecenia.
Sieczkowski ukończył prawo na Uniwersy-
tecie Łódzkim, a także odbył etatową apli-
kację sądową, którą zakończył złożeniem 
egzaminu sędziowskiego.

Ma tytuł doktora nauk prawnych. 
Współpracę z kancelarią Łaszczuk 
i Wspólnicy rozpoczął w 2008 r. 

Specjalizuje się w prawie europejskim 
i cywilnym. W kancelarii jest członkiem 
grupy rozwiązywania sporów oraz grupy 
prawa europejskiego. Jego praktyka obej-
muje m.in. zwalczanie nieuczciwej kon-
kurencji, ochronę dóbr osobistych, unijne 
regulacje postępowania cywilnego i ocenę 
skutków prawa unijnego w polskim po-
rządku prawnym.

Pracuje również jako adiunkt w Katedrze 
Prawa Europejskiego WPiA Uniwersyte-
tu Warszawskiego, z powodzeniem łącząc 
praktykę prawniczą z karierą naukową. Jego 
badania dotyczące unijnych regulacji proce-
dury cywilnej (jurysdykcji krajowej, uzna-
wania i wykonywania orzeczeń), reklamy 
i prawa własności intelektualnej owocują 
pogłębioną analizą tych zagadnień, która 
przydaje się w doradzaniu klientom. Jest to 
tym istotniejsze, że wiele nowych unijnych 
regulacji budzi kontrowersje i wątpliwości.
Prowadzi również wykłady dla aplikantów 
adwokackich oraz szkolenia dla tłumaczy 
z zakresu prawa UE. Jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz 
komisji ds. zagranicznych Naczelnej Rady 
Adwokackiej.
Ukończył prawo oraz filozofię na UW 
(obydwa kierunki z wyróżnieniem) w ra-
mach Międzywydziałowych Indywidu-
alnych Studiów Humanistycznych. Dwa 
lata temu obronił na UW pracę doktorską 
pt.: „Prawotwórczy charakter orzecznic-
twa Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej”.

Od początku swojej kariery zawodowej 
zajmuje się doradztwem w zakresie 
szeroko pojętego prawa gospodarcze-

go, cywilnego, handlowego, fuzji i przejęć, 
a także w obszarze projektów infrastruktu-
ralnych oraz ich finansowania. Przez cztery 
lata był prawnikiem w kancelarii Wierzbow-
ski Eversheds, przez kolejne trzy współpra-
cował z kancelarią Chadbourne & Parke. Od 

2011 r. jest partnerem w kancelarii Kurzyń-
ski, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy. Współtwo-
rzona przez niego kancelaria, choć działa 
dopiero 2 lata, zdołała wypracować silną 
pozycję w branży i już dwukrotnie zosta-
ła rekomendowana w międzynarodowym 
rankingu The Legal 500. On sam uchodzi za 
prawnika z inicjatywą, który nie ogranicza 
się do utartych konserwatywnych rozwiązań.
Studiował prawo na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, obecnie przygo-
towuje na tej uczelni rozprawę doktorską 
pod okiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej, 
prowadzi też zajęcia ze studentami.
Pro bono wspiera m.in. poznańską fundację 
Niesiemy Nadzieję, doradza także Fundacji 
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwa-
lidom i Emerytom Branży Transportowej.

Jest starszym prawnikiem w departamencie 
korporacyjnym warszawskiego biura Weil. 
Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii  

(w 2009 r.) przez dwa lata pracował w depar-
tamencie rynków kapitałowych innej mię-
dzynarodowej kancelarii prawnej. W trzech 
ostatnich edycjach prestiżowego rankingu 
publikowanego przez Chambers & Partners 
jest rekomendowany jako dobrze zapowia-
dający się młody prawnik, specjalizujący się 
w dziedzinie rynków kapitałowych. W tego-
rocznym zestawieniu rozmówcy opisują go 
jako „młodego, utalentowanego i ambitnego 
prawnika” oraz jednego z czołowych doradców 
prawnych na rynku kapitałowym.
Obszar jego zainteresowań zawodowych 
obejmuje prawo rynków kapitałowych, fuzje 
i przejęcia, prawo handlowe, sprawy regulacyj-
ne instytucji finansowych oraz prawo cywilne. 
Podczas swojej ponad 6-letniej praktyki dora-
dzał polskim i zagranicznym spółkom, ban-
kom inwestycyjnym, akcjonariuszom spółek 
publicznych, Ministerstwu Skarbu Państwa, 
instytucjom finansowym, firmom inwesty-
cyjnym oraz funduszom private equity w naj-
większych i najbardziej prestiżowych ofer-

tach publicznych akcji na rynku kapitałowym  
(w tym w transakcjach prywatyzacyjnych). 
Zaliczyć do nich można m.in. pierwszą ofer-
tę publiczną akcji PZU SA, ofertę akcji nowej 
emisji z prawem poboru PKO BP (najwięk-
sza w historii taka oferta o wartości ponad 
5 zł.) czy pierwszą ofertę publiczną akcji GPW.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz studiował na Podyplomowych Studiach 
Prawa Rynku Kapitałowego na tym samym 
wydziale UW.

12. Bogumił 
Sieczkowski
32 lata, adwokat
OBLIGO Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp. k. 

14. Paweł Marcisz
29 lat, adwokat
Łaszczuk i Wspólnicy sp. k.

13. Krzysztof  
Łyszyk
34 lata, radca prawny 
Kurzyński Kosiński Łyszyk i Wspólnicy  
– Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

15. Jacek Zawadzki 
28 lat, radca prawny
Weil, Gotshal & Manges P. Rymarz sp. k.
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C6 RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa

Jest adiunktem w Katedrze Postępowa-
nia Karnego Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

a także głównym specjalistą w Wydziale 
Postępowania Sądowego w sprawach kar-
nych w Biurze RPO. Jako pracownik biura 
opracował kilkadziesiąt kasacji do Sądu 
Najwyższego i wniosków do Trybunału 
Konstytucyjnego. Jest ekspertem w między-
narodowym grancie badawczo-naukowym 
Komisji Europejskiej „Monitoring więzien-
nictwa w Unii Europejskiej”, prowadzonym 
przez Uniwersytety w Graz, Bristolu i Pa-
dwie. Uczestniczył w pracach nad posel-
skim projektem ustawy o zmianie kodeksu 
postępowania karnego.

Wraz z prof. Piotrem Kruszyńskim
i dr. Szymonem Pawelcem współredagował 
książkę pt. „Europejski kodeks postępo-

wania karnego”. Ma świetne pióro, czego 
dowodzą jego liczne teksty i komentarze 
na łamach prasy.

Jako zagorzałemu kibicowi piłki nożnej 
szczególnie bliska jest mu problematyka 
prawa sportowego. Jest założycielem i kie-
rownikiem studiów podyplomowych prawa 
sportowego na WPiA UW, które umożli-
wiają pogłębienie wiedzy z zakresu prawa 
ochrony własności intelektualnej w sporcie, 
bezpieczeństwa i organizacji imprez ma-
sowych, rozwiązywania sporów w sporcie, 
zwalczania dopingu czy opodatkowania 
działalności sportowej.

Jest pełnomocnikiem prawnym Ogól-
nopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibi-
ców. W kwietniu tego roku został powołany 
przez ministra spraw wewnętrznych na 
członka Stałej Grupy Eksperckiej działa-
jącej przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez 
Sportowych.

Jest autorem obywatelskiego projektu 
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie im-
prez masowych, pod którym zebrano ponad 
70 tys. podpisów. 

Pracuje jako starszy prawnik w de-
partamencie energetyki kancelarii
CMS Cameron McKenna, zespole re-

gularnie zajmującym pierwsze miejsce 
w kategorii energetyka w rankingach bran-
żowych (Legal 500 i Chambers Europe). 
Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych 

i obrocie energią elektryczną, prawami ma-
jątkowymi, ropą i gazem.

W CMS Cameron McKenna był odpo-
wiedzialny lub brał udział w prestiżowych 
i skomplikowanych projektach o dużej war-
tości, w szczególności koordynował prace 
nad umową zakupu ropy naftowej o war-
tości 17,7 mld zł, doradzał też czołowemu 
polskiemu producentowi gazu przy two-
rzeniu giełdowego rynku gazu w Polsce 
oraz był ekspertem w negocjacjach z Ko-
misją Europejską. 

Jest absolwentem studiów prawniczych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
(jako zapalony społecznik w okresie nauki 
był starostą roku i prezesem Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Po-
znań), a także Szkoły Prawa Niemieckiego. 
W ramach anegdotki czasem podkreśla, że 
swoją przygodę z energetyką zaczął jeszcze 
w latach szkolnych, pracując jako sprze-
dawca na stacji benzynowej. Prywatnie jest 
entuzjastą dobrej kuchni, pisze namiętnie 
recenzje restauracji, a w wolnym czasie 
podróżuje z plecakiem po Azji. 

Pracę w kancelarii Chmaj i Wspólnicy 
rozpoczął w 2007 r., będąc jeszcze apli-
kantem radcowskim, zaś cztery lata 

później, już po zdaniu egzaminu zawodo-
wego, został najmłodszym wspólnikiem. 
Kieruje departamentem procesowym i au-
dytu. Specjalizuje się w prawie cywilnym 
i gospodarczym, w tym w prawie kontrak-
tów, oraz w prawie energetycznym. Opra-
cował koncepcję i strategię prowadzenia 
sporów sądowych i negocjacji. Reprezentu-
je kluczowych klientów kancelarii w postę-
powaniach sądowych, arbitrażowych oraz 
w mediacji. Sukcesy odnosi również jako 

pełnomocnik przed sądami arbitrażu spor-
towego, w szczególności hokeja na lodzie. 

Jest współautorem lub autorem wielu 
wygranych spraw kancelarii, swoją sku-
teczność potwierdzał w postępowaniach 
ze skarg kasacyjnych przed Sądem Naj-
wyższym. W minionym roku wywalczył 
bardzo wysokie odszkodowanie w sprawie 
z powództwa koreańskiej spółki o naru-
szenie majątkowych praw autorskich do 
programu komputerowego.

Jako pełnomocnik jest niezwykle kre-
atywny i otwarty na nietuzinkowe rozwią-
zania. Stawia na innowacyjność w komu-
nikacji z klientami, w zarządzaniu wiedzą 
kancelarii oraz w sposobie prezentowania 
treści przygotowanych dla klienta. Charak-
teryzują go upór i dążenie do celu.

W wolnym czasie wspiera powstające 
stowarzyszenie ochrony praw zawodni-
ków sportowych. 

W warszawskim biurze międzyna-
rodowej kancelarii Gide Loyrette 
Nouel pracuje od 2007 r., jest praw-

nikiem w dziale rozwiązywania sporów są-
dowych i arbitrażu. Reprezentuje klientów 
przed sądami wszystkich instancji w postę-
powaniach arbitrażowych, o zapłatę, a także 
w tych związanych z naruszeniem prawa 

własności intelektualnej. Zajmuje się rów-
nież tak niszowymi zagadnieniami jak umo-
wy badawcze.

W ostatnim czasie z sukcesem reprezen-
tował Rafała Sonika przed Sportowym Są-
dem Arbitrażowym w Lozannie w sprawie 
wykluczenia go z klasyfi kacji Rajdu Dakar 
2012 w kategorii quady. Był to pierwszy 
przypadek, kiedy polski prawnik występo-
wał przed tą instytucją i wygrał prowadzone 
postępowanie.

Klienci cenią jego skuteczność i błyskotli-
wość, a także profesjonalizm i umiejętność 
dynamicznego reagowania podczas wystą-
pień w sądzie. 

Świetnie odnajduje się także podczas pra-
cy nad projektami prowadzonymi w środo-
wisku międzynarodowym, przed kilkoma 
jurysdykcjami jednocześnie.

Ukończył prawo na Uniwersytecie War-
szawskim, studiował także ten kierunek  na 
Uniwersytecie w Poitiers.

17. Marcin Warchoł
33 lata, doktor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich

19. Piotr Ciołkowski
33 lata, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp.k.

18. Michał Paprocki
30 lat, radca prawny
Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy sp. k.

20. Krzysztof 
Ciepliński
31 lat, adwokat
Gide Loyrette Nouel – Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspól-
nicy Kancelaria Prawna GLN sp. k. 

Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako 
obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w spo-
rach sądowych i arbitrażu. W obszarze jego zaintere-

sowań leżą także zagadnienia związane z ochroną dóbr 
osobistych, prawem prasowym i własnością intelektualną. 
Prowadził lub prowadzi procesy sądowe o charakterze prece-
densowym, między innymi prawdopodobnie pierwszy proces 
o odszkodowanie dla pracowników szkół zlikwidowanych 
niezgodnie z prawem. Reprezentował pozwanego muzy-
ka w pierwszym sporze sądowym o tzw. sample w muzyce 
hiphopowej. W głośnym procesie przeciwko producentom 
fi lmu „Jesteś Bogiem” o naruszenie dóbr osobistych pier-
wowzoru postaci fi lmowej jest pełnomocnikiem powoda.
Potrafi  rozmawiać z nieprawnikami zrozumiałym dla nich 
językiem, jest komunikatywny i zawsze online. Zarówno on 
sam, jak i kancelaria Krüger & Partnerzy zostali wyróżnie-
ni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria reko-
mendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) 
w Polsce. Ukończył studia prawnicze na poznańskim UAM 
oraz na holenderskim Uniwersytecie w Leiden, a także stu-
dia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej 
na UW. W ramach działań pro bono aktywnie wspiera walkę 
o prawa zwierząt.

21. Zbigniew Krüger 
34 lata, adwokat
MM Brown Polska Sp. z o.o. sp. k.,
kancelaria Krüger & Partnerzy Adwokaci

ORGANIZATORZY KONKURSU:
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Do zespołu CMS Cameron McKenna dołączył 
w 2010 r., wcześniej zdobywał doświadcze-
nie w „german desku” kancelarii Domański 

Zakrzewski Palinka. 
Jest doktorem nauk prawnych, ekspertem w za-
kresie prawa gospodarczego. Specjalizuje się tak-
że w bankingu transakcyjnym, w szczególno-
ści w transakcjach transgranicznych – pomaga 
mu w tym doskonała znajomość zarówno języ-
ka angielskiego, jak i niemieckiego. Już w 2011 
r. był oczami i uszami warszawskiego bankingu 
CMS Cameron McKenna przy transakcji refi-
nansowania kilku centrów handlowych w Polsce 
i Czechach (wysokość finansowania przekraczała 
200 mln euro). Rok później doradzał Grupie Lotos 
SA przy refinansowaniu kredytu na zapasy (cho-
dziło o kwotę na poziomie 400 mln dol.). Posiada 

naturalną umiejętność swobodnego budowania 
bardzo dobrej relacji z klientami. 
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, ukończył też z pierwszą loka-
tą Szkołę Prawa Niemieckiego na UJ. Rozprawę 
doktorską obronił w wieku 28 lat, w języku nie-
mieckim, na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga 
w Moguncji. Swoją pracę „Antymonopolowe decy-
zje o zobowiązaniach na podstawie art. 9 rozporzą-
dzenia 1/2003” oparł na niemieckiej i angielskiej 
literaturze oraz orzecznictwie sądów unijnych. Jak 
sam podkreśla, w Polsce nie miałby nawet moż-
liwości doktoryzowania się w tak specjalistycz-
nym i niezbadanym wówczas temacie z zakresu 
wspólnotowego prawa konkurencji.
Prywatnie jest miłośnikiem biegania, w 2011 r. 
ukończył, z dobrym wynikiem, maraton.

Pracuje jako asystent w Katedrze Pra-
wa Gospodarczego Uczelni Łazarskie-
go, prowadząc wykłady i przygotowując 

rozprawę doktorską z zakresu międzyna-
rodowego prawa handlowego o międzyna-
rodowej umowie sprzedaży. Uczestniczył 
w przygotowaniu nowego programu studiów 
prawniczych na Uczelni Łazarskiego. Jest też 
niezależnym doradcą wspierającym przed-
siębiorców, którzy chcą założyć spółkę i póź-
niej rozwijać biznesową działalność. W prze-
szłości był związany z kancelarią McDonald 
Hopkins w Cleveland, a także z kancelarią 
Gide Loyrette Nouel (jako prawnik w depar-
tamencie prawa handlowego).
Drugim, po prawie handlowym, obszarem 
jego zainteresowań jest problematyka orga-
nizacji imprez masowych. Zasiada w stałej 
grupie ekspertów i komisji roboczej ds. bez-
pieczeństwa imprez piłkarskich powołanych 
przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sporto-
wych. Doradza także kilku klubom piłkarskim.
W ramach aktywności pro bono wspiera śro-
dowiska kibiców (w szczególności członków 

Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lu-
bin), był mediatorem w rozmowach pomię-
dzy nimi a spółką Ekstraklasa SA. To pokłosie 
osobistych pasji – jest fanem futbolu.
Jest absolwentem Uczelni Łazarskiego, jako 
student wręcz kolekcjonował rozmaite na-
grody w środowiskowych konkursach i wy-
różnienia za osiągnięcia w nauce. Obecnie 
odbywa aplikację radcowską w OIR w War-
szawie (egzamin wstępny zdał w 2011 r. z jed-
nym z najlepszych wyników w Polsce).

Jest starszym prawnikiem w CMS Came-
ron McKenna, specjalistką w zakresie re-
strukturyzacji korporacyjno-finansowych 

oraz upadłości. W ramach swojej prakty-
ki uczestniczyła we wszczęciu pierwszego 
w Polsce wtórnego postępowania upadło-
ściowego przewidzianego w prawie unijnym 
(tj. w rozporządzeniu rady nr 1346/2000). 
Doradzając klientom, stoi na stanowisku, że 
odpowiednio wszczęte i sprawnie przepro-
wadzone postępowanie restrukturyzacyjne 
pozwala na uniknięcie upadłości likwida-

cyjnej, przez co jest korzystniejsze nie tylko 
dla samego upadłego, ale i dla jego wierzy-
cieli (nawet jeśli w ramach restrukturyza-
cji mieliby oni pójść na istotne ustępstwa). 
W ostatnim czasie z sukcesem zakończyła 
trwający ponad rok międzynarodowy pro-
ces, w ramach którego doradzała bankowi 
irlandzkiemu przy restrukturyzacji finan-
sowej międzynarodowej grupy kapitałowej 
inwestującej w nieruchomości komercyjne 
m.in. na rynku polskim. Ponadto od ponad 
roku reprezentuje wiodącego producenta 
miedzi w słynnym postępowaniu upadło-
ściowym lidera branży budowlanej.

Jest absolwentką prawa na Uniwersyte-
cie Warszawskim (dyplom z wyróżnieniem) 
oraz studiów LLM organizowanych przez 
Cambridge University. Aktywnie działa 
w Stowarzyszeniu Praktyków Restruktu-
ryzacji.

Jest starszym prawnikiem w departamen-
cie postępowań spornych warszawskie-
go biura międzynarodowej kancelarii 

CMS Cameron McKenna. Ma ponad 8-letnie 
doświadczenie w reprezentowaniu klien-
tów z szeroko rozumianej branży budow-
lanej, przemysłowej, deweloperskiej, IT 
i telekomunikacyjnej oraz instytucji fi-
nansowych. 

Sprawy, którymi dotychczas się zajmo-
wała, obejmowały spory przed sądami 

powszechnymi, sądami arbitrażowymi 
i urzędem patentowym, a także negocja-
cje handlowe oraz ugodowe. Niektóre z nich 
wymagały zrozumienia skomplikowanych 
kwestii technicznych, ekonomicznych czy 
regulacyjnych, z czym nie miała najmniej-
szego problemu.

Brała m.in. udział w precedensowym 
sporze dotyczącym żądania przedłużenia 
prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości na terenie Warszawy, w którym sąd 
pierwszej instancji uwzględnił powództwo. 

Aktywnie działa pro bono, koncentrując 
swoją uwagę na obszarze kultury (sztu-
ka jest jej pozazawodową pasją). Obecnie 
wspiera społecznie fundację Krystyny Jan-
dy i prowadzone przez nią dwa warszaw-
skie teatry. W przeszłości reprezentowała 
Muzeum Narodowe – zarówno w sporach 
sądowych dotyczących zbiorów, jak i w po-
stępowaniach administracyjnych będących 
pokłosiem dekretu Bieruta.

Corocznie od wielu lat pełni funkcję ar-
bitra w moot courtach studenckich i apli-
kanckich.

W kancelarii pełni funkcję associate. Jest 
ekspertem w dziedzinie prawa geo-
logicznego i górniczego oraz ochro-

ny środowiska. Przygotowuje przedsięwzięcia 
związane z uzyskiwaniem koncesji na poszu-
kiwanie i rozpoznawanie minerałów ze złóż, 
w tym z uwzględnieniem wymogów prawa 
ochrony środowiska w kontekście obszarów 
Natura 2000. 

Uczestniczy w projektach inwestycyjnych 
dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dy-
namiczne zmiany na tym rynku wymagają od 

niej ciągłej edukacji i otwartości umysłu.  Ob-
sługuje największe międzynarodowe i polskie 
koncerny wydobywcze. Uczestniczyła w pierw-
szych na polskim rynku procesach uzyskiwa-
niu koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

W swej codziennej praktyce wykorzystuje 
najnowsze trendy rynku usług prawniczych: 
od bieżącego informowania klientów drogą 
elektroniczną o aktualnościach prawnych 
(newsletter, legal alert), poprzez organizację 
wewnętrznych warsztatów prawniczych de-
dykowanych bezpośrednim potrzebom klienta 
po zarządzanie projektami przy użyciu narzę-
dzi informatycznych.

Jest absolwentką Europejskiego Uniwersyte-
tu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niem-
czech, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu oraz Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych 
w Poznaniu jako tłumacz języka niemieckiego. 

Znajomość trzech języków obcych, a tak-
że aktywność w międzynarodowych impre-
zach sportowych umożliwiają jej nawiązywa-
nie relacji wykraczających poza polski rynek 
prawniczy. 

22. Jakub Rachwol 
32 lata, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k.

23. Mateusz Dróżdż
26 lat, aplikant radcowski
Uczelnia Łazarskiego

25. Agnieszka Ziółek
31 lat, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k.

24. Katarzyna 
Kucharczyk
34 lata, radca prawny
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k.

26. Anna 
Piotrowska
33 lata, oczekuje na wpis na listę radców prawnych
kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak 
i Wspólnicy S.K.A. 

Prenumerata: Cena prenumeraty DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ: Wersja Standard: miesięczna (wrzesień 2013 r.): 96,60 zł, wrzesień–grudzień 2013 r.: 365,00 zł. Wersja Premium: miesięczna  
(wrzesień 2013 r.): 116,34 zł, wrzesień–grudzień 2013 r.: 432,00 zł. Wszystkie ceny brutto (zawierają 8% VAT). Więcej informacji na stronie www.gazetaprawna.pl/prenumerata
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C8 RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa ORGANIZATORZY KONKURSU:

Od trzech lat jest wspólnikiem w pierwszej w Polsce butikowej kancelarii zajmują-
cej się kompleksowym rozwiązywaniem skomplikowanych sporów gospodarczych. 
W ramach struktury wewnętrznej odpowiada za sprawy personalne. Zanim został 

jednym z założycieli Röhrenschef, był związany z kancelariami Wardyński i Wspólnicy 
oraz Allen & Overy.

Na duże doświadczenie w prowadzeniu procesów budowlanych, a w szczególności sporów 
powstałych z umów opartych na stosowanych od kilku lat w Polsce wzorach FIDIC. Doradza 
fi rmom sektora budowlanego przy rozwiązywaniu wielomilionowych sporów związanych 
z realizacją oraz rozliczeniem najważniejszych i największych inwestycji infrastruktu-
ralnych w kraju. Ponadto oferuje szeroką wiedzę w zakresie świadczenia obsługi prawnej 
przy skomplikowanych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zdobytą 
podczas uczestnictwa w wielu dużych postępowaniach, w tym m.in w precedensowych po-
stępowaniach międzynarodowych. Cechuje go umiejętność budowania złożonych strategii.

Wspiera organizacje społeczne. Jako ekspert Fundacji Republikańskiej pracuje nad kon-
cepcjami zmian w prawie zmierzających do zwiększenia efektywności wymiaru sprawie-
dliwości, prawidłowego prowadzenia inwestycji publicznych oraz poprawienia warunków 
prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej oraz konkurencyjności. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Car-
di�  University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także 
studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin 
College of Law i UW.

Pełni funkcję managing associate 
w warszawskim biurze Deloitte Legal. 
Do kancelarii dołączył w lipcu 2013 r.

zostając liderem Zespołu Prawa Farma-
ceutycznego i Ochrony Zdrowia. Wcześniej 
przez 7 lat pracował w międzynarodowej 
kancelarii CMS Cameron McKenna, skupia-
jąc się przede wszystkim na zagadnieniach 
prawa farmaceutycznego, refundacji oraz 
dystrybucji środków farmaceutycznych. 
Poza codzienną obsługą fi rm w zakresie 
przygotowywania opinii czy negocjowania 
umów doradzał także przy największych 
transakcjach typu M&A na rynku farma-
ceutycznym w Polsce. Samodzielnie rozwi-
nął również doradztwo w zakresie relacji 
medialnych.

Klienci doceniają go za udzielanie pro-
stych i szybkich odpowiedzi oraz umiejęt-
ność wyjaśniania skomplikowanych za-
gadnień przystępnym językiem. A także 
zabieranie głosu w imieniu branży, nie 
tylko na posiedzeniach sejmowej komisji 
zdrowia w trakcie prac nad nowymi aktami 
prawnymi, ale także na forum publicznym  
Dla przykładu można tu przywołać jego 
głośny artykuł „Przemysł farmaceutyczny 
vs. reszta świata” w serwisie MedExpress, 
w którym prowadzi swój blog.

Ukończył elitarne Kolegium Międzywy-
działowych Indywidualnych Studiów Huma-
nistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie uzyskał tytuły magistra prawa oraz ma-
gistra dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktor-
ską oraz prowadzi zajęcia z prawa prasowego 
i prawa autorskiego w Instytucie Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest starszym prawnikiem w departamen-
cie korporacyjnym warszawskiego biura 
Weil, Gotshal & Manges. Przed dołączeniem 

do zespołu (w 2009 r.) pracowała w departa-
mentach rynków kapitałowych warszawskich 
biur dwóch renomowanych międzynarodo-
wych kancelarii prawnych: Baker & McKen-
zie oraz Linklaters. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym ze szczególnym uwzględnie-
niem transakcji na rynkach kapitałowych. 
Doradzała emitentom (w szczególności za-
granicznym), akcjonariuszom sprzedającym 
oraz renomowanym bankom inwestycyjnym 
we wszystkich aspektach publicznych oraz 
niepublicznych ofert papierów wartościowych, 
w tym emisji papierów dłużnych, przeprowa-
dzanych na krajowym i międzynarodowych 
rynkach kapitałowych. 

Ponadto świadczy kompleksowe doradz-
two prawne na rzecz instytucji fi nansowych, 
w tym funduszy inwestycyjnych, a także przy 
wezwaniach i transakcjach fuzji i przejęć spół-
ek publicznych.

Tym, co szczególnie ją wyróżnia na tle ró-
wieśników, jest bogate doświadczenie w dzie-

dzinie prawa rynków kapitałowych z uwagi na 
udział w największych i najistotniejszych ofer-
tach publicznych w ostatnich latach w Polsce.

Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz studia w za-
kresie prawa brytyjskiego i europejskiego 
w Centrum Prawa Angielskiego i Europej-
skiego utworzonym przez UW i University 
of Cambridge. 

28. Łukasz 
Sławatyniec
29 lat, adwokat
Deloitte Legal, Pasternak, Korba 
i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. 

29. Ewa Bober
32 lata, radca prawny
Weil, Gotshal & Manges P. Rymarz sp. k.

27. Bartosz Piechota
33 lata, adwokat
kancelaria Röhrenschef 

Jest jednym z założycieli kancelarii KPMZ.pl, 
która w 2012 r. w rankingu Dziennika Gazety 
Prawnej została wskazana jako lider na terenie 

Polski południowo-wschodniej, a w tegorocznej 
edycji zajęła 7. miejsce w kraju (w kategorii kan-
celarii zatrudniających do 50 prawników).

Specjalizuje się w prawie prywatnym, zwłaszcza 
prawie własności intelektualnej i prawie spadkowym. 
Zajmuje się także problematyką prawa gospodarcze-
go, prognozowaniem potencjalnych konsekwencji 
związanych z regulacjami umownymi i transakcjami 
handlowymi na rynkach krajowych i zagranicznych 
oraz arbitrażem. Posiada ponad dziesięcioletnie do-
świadczenie w zarządzaniu zespołami prawników 
w wielu projektach inwestycyjnych, m.in. branży 
transportowej, medycznej, energetycznej czy IT.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Rzeszowskiego, poznał także 
europejskie prawo cywilne i gospodarcze na Wy-
działach Prawa Universität Bielefeld w Niemczech 
oraz University of Sta� ordshire w Stoke-on-Trent 
w Anglii. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał 
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lubli-
nie (za najlepiej napisaną pracę doktorską otrzy-
mał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go), habilitował się natomiast na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Jest profesorem nadzwyczajnym 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego.

Sylwetki laureatów opracowała Ewa Szadkowska

30. Mariusz Załucki
34 lata, adwokat
KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

■ Redakcja: ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa, tel. 22 530 40 40, faks: 22 530 40 39; e-mail: gp@infor.pl ■ Redaktor naczelna: Jadwiga Sztabińska 
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