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wschodzących gwiazd prawa

 P 
rzez wszystkie dziewięć edycji 
konkursu „Rising Stars Prawnicy  
– liderzy jutra” kandydaci, 
nominowani i laureaci nigdy nas 
nie rozczarowali. Zawsze wiedzieli-
śmy, że mamy do czynienia 
z najlepszymi z najlepszych i tak też 
jest w tym roku. Zawsze staramy się 

znaleźć jakieś prawidłowości w ich życiorysach, 
pokazujące trendy. W tym roku szczególnie 
widoczne jest, że wielu zgłoszonych prawników, 
mimo młodego wieku, prowadzi indywidualne 
kancelarie i dobrze sobie radzi. Jeden 
z laureatów założył ją dwa lata temu, w wieku 
26 lat i teraz zatrudnia 15 prawników! Widzę 
też, że coraz częściej występują w trudnych 
(i często głośnych!) sprawach jak spór Sapkow-
skiego z CD PROJEKT, sprawach polskich 
sędziów przed  ETPC czy postępowaniu przed 
TSUE, dotyczącym niezależności radcy 
prawnego. Młodzi prawnicy już na studiach 
wybierają specjalizację, ale co chyba ważniejsze, 
jednocześnie są „ludźmi renesansu”. Kończą nie 
tylko prawo, ale i dziennikarstwo, filozofię, 
historię sztuki, ekonomię, interesują się 
nowymi technologiami. A przy tym wszystkim 
działają pro bono, pomagają protestującym, 
fundacjom, stowarzyszeniom. Pokazują też, jak 
skutecznie zorganizować pomoc prawną dla 
zatrzymanych. Z jednej strony prawo daje im 
zawód, z drugiej – szansę na zmianę rzeczywi-
stości, z której odważnie korzystają. To istotne, 
bo tylko niewielka część naszego społeczeństwa 
postrzega wydarzenia ostatnich lat jako kryzys 
prawa czy kryzys konstytucyjny. Na młodych 
prawnikach spoczywa także ciężar  prawnej 
edukacji społeczeństwa, zaniedbanej przez nas 
wszystkich w ostatnich 30 latach. Potrzebujemy 
przykładu i stosowania prawa tak, aby ten 
przykład był dobitny. Ufam, że młode pokolenie 
prawników jest w stanie ten proces edukacyjny 
zapoczątkować. Nie tylko ich doceniamy, ale 
coraz częściej – uczymy się od nich!

 J 
edna z piękniejszych paremii 
prawniczych mówi: ius est ars 
boni et aequi.  Można – zapomina-
jąc o niej – osiągnąć zawodowe 
wyżyny, wzbudzić podziw dla 
swoich umiejętności, dla skutecz-
ności i profesjonalizmu. Ale czy 
można, ignorując ją, być 

prawnikiem kompletnym i spełnionym – 
a przez to naprawdę wybitnym? Ani na 
uczelni, ani na aplikacji, ani w kancelarii lub 
biurze prawnik nie musi zdawać egzaminu 
z rozumienia i stosowania najtrafniejszych 
nawet paremii. Ale prędzej czy później tego 
testu w zawodowym życiu nie uniknie. 
W tym roku, tak samo jak w poprzednich 
latach, wiele zgłoszeń w konkursie Rising Stars 
zapadnie mi w pamięć. Niekiedy z powodu 
imponujących zawodowych osiągnięć 
kandydatki lub kandydata, innym razem – ze 
względu na naukowe zainteresowania 
i zdobycze. Czasem z powodu działalności 
społecznej, aktywności sportowej albo niezwy-
kłych zainteresowań. Unikalną wartością tego 
konkursu jest bowiem to, że poznajemy 
młodych prawników z różnych stron. Możemy 
się dowiedzieć nie tylko, jakimi są np. 
adwokatami albo radcami, ale i jakimi ludźmi. 
To, że wszyscy lub niemal wszyscy osiągają 
albo osiągną zawodowe wyżyny, jest zupełnie 
jasne. Ale czy będą prawnikami kompletnymi 
i spełnionymi? Na pewno są na dobrej drodze. 
Czyż nie wybierali studiów prawniczych z tą 
nadzieją, że ius est ars boni et aequi? Czy nie 
z tego przekonania brał się i bierze ich zapał 
do doskonalenia umiejętności profesjonal-
nych? Czy, wreszcie, nie stąd płynie myśl, by 
swoją pracę traktować też jako pewną 
powinność? Tak, nie brak młodych 
prawników, którzy są na dobrej drodze. 
Niektórzy zaszli lub zajdą bardzo daleko.

Uczmy się
od młodych

NaJtrUdNieJszy 
egzamiN 

Włodzimierz 
Albin 

prezes Wolters 

Kluwer Polska

Krzysztof 
Jedlak 

redaktor naczelny  

Dziennika Gazety 

Prawnej

 zamiast wstępu 

 zamiast wstępu 

2.  Anna Hlebicka- 
-Józefowicz

adwokat w kancelarii DZP

3. Karolina Gierdal
adwokat Kampanii Przeciw Homofobii

4.  Mikołaj Hewelt
wspólnik i założyciel kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

M
a 32 lata i całe swoje życie zawodowe po-
święciła działalności na rzecz osób LGB-
TI. Występuje przed sądami w najważ-
niejszych, precedensowych sprawach, 

np. tej dotyczącej dopuszczalności przeniesienia do 
polskiego rejestru aktu urodzenia dziecka, w którym 
jako rodziców wskazano dwie osoby tej samej płci.  
To ona pomogła zorganizować pomoc prawną dla 
zatrzymanych protestujących podczas demonstracji 
ulicznych. W jedną noc współtworzyła system kon-
taktowania ich z obrońcą, z którego wdrożeniem 
izby adwokackie zmagają się od lat. 

J
est adwokatem, doradcą podatkowym i restruk-
turyzacyjnym. Ma głowę i do prawa, i do bizne-
su. Własną kancelarię założył w wieku 26 lat, 
dziś ma 29. Prowadzi projekty z zakresu M&A 
i podatkowe (ulgi IP-BOX i B+R). Wspiera firmy 

z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy i Rumunii. 
Na jego wniosek wydano interpretację dotyczącą 
crowdfundingu. Od 2020 r. tworzy start-up PIESTO.
IO – platformę do inwestowania w nieruchomości 
opartą na inwestowaniu społecznościowym oraz 
blockchainie. W 2015 r. utworzył spółkę prowadzą-
cą strzelnicę sportową. Strzelectwo to jego hobby. 

S
pecjalizuje się w prawie upa-
dłościowym i restruktury-
zacyjnym – posiada licencję 
doradcy restrukturyzacyjne-
go. Brała udział w konsulta-
cjach społecznych dotyczą-

cych reformy prawa upadłościowego. 
Jest niezwykle wszechstronnie wy-
kształcona: ukończyła nie tylko pra-
wo na Uniwersytecie Wrocławskim, ale 
i międzynarodowe stosunki gospodar-
cze, ma też licencjat z ekonomii. Odby-
ła też studia podyplomowe w zakresie 
doradztwa podatkowego i zarządzania 
podatkami, controllingu, tłumaczeń 
prawnych i ekonomicznych. Złożyła też 
do recenzji pracę doktorską na temat 
układu częściowego w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym.
Ma 33 lata, a już od 2011 r. prowadzi 
duże spory, w szczególności jako peł-
nomocnik podmiotów z branży budow-

lanej i gospodarki odpadami. Przede 
wszystkim reprezentowała przed Try-
bunałem Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej Uniwersytet Wrocławski 
w słynnej sprawie niezależności rad-
cy prawnego.  
Spełnia się w działalności pro bono. 
Organizowała webinary dla adwoka-
tów i radców prawnych, ale przede 
wszystkim – dla przedsiębiorców, 
dotyczące tarcz antykryzysowych 
i innych regulacji antycovidowych. 
Świadczy nieodpłatną pomoc praw-
ną dla cudzoziemców przy Urzędzie 
ds. Cudzoziemców.
Jest też poliglotką. Płynnie mówi w ję-
zyku angielski, niemieckim i czeskim, 
dzięki czemu jest zewnętrznym tłu-
maczem TSUE. Zna także francuski 
i włoski. W wolnym czasie podróżuje, 
uprawia sport i… słucha niemieckich 
kapel punkrockowych. 

 D
o DZP dołączyła w 2014 r., tuż po ukoń-
czeniu prawa na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, a już w 2018 r. została sze-
fową zespołu doradztwa regulacyjnego. Jest 
też współautorką wniosków do Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawach niekonstytucyjności 
emerytur funkcjonariuszy Służby Celnej, ryczałtów za 
noclegi kierowców, a także nowelizacji ustawy o TK. 
W 2019 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Wstęp-
ne rozpoznanie skargi konstytucyjnej”. Doradzała  
przy opracowaniu obywatelskiego projektu ustawy 
o ochronie sygnalistów. W wolnym czasie 31-letnia 
prawniczka w świecie realnym jeździ na motocy-
klu i gra w ultimate frisbee, a w świecie wirtualnym 
– w komputerowe gry akcji.

1. Aleksandra  
Krawczyk

adwokat, partner w kancelarii 
SDZ LEGAL Schindhelm 

Kancelaria Prawna Schampera, 
Dubis, Zając i Wspólnicy

 laureaci  ORGANIZATOR KONKURSU: PATRONI MEDIALNI:
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By wygrać, trzeBa Być wzorem dla innych

7.  Zuzanna Jeżak
szef działu prawnego w Netguru SA

10.  Krzysztof Cyran
radca prawny w grupie kapitałowej G2A.COM

5.  Bartosz Wojciech Czerwiński
adwokat w zespole postępowań podatkowych i sądowych EY

8.  Magdalena Porzeżyńska
radca prawny, wspólnik w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

6.  Adam Ploszka
adwokat w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy

9.  Jakub Turski
radca prawny Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego,
współpracownik kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy

M
a 34 lata, ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i od początku kariery jest prawni-
kiem in-house – najpierw w spółkach należących 
do grupy Enea, a obecnie w spółce informatycznej 

Netguru, gdzie od zera stworzyła dział prawny. Bardzo szyb-
ko więc z eksperta od rynków regulowanych: kapitałowego, 
bankowego, energetycznego – stała się ekspertem od prawa 
nowoczesnych technologii, RODO i IT. Utworzyła zagranicz-
ne spółki córki Netguru w Niemczech, Wlk. Brytanii i USA, 
rejestrowała znaki towarowe za granicą.  Jej hobby to góry 
i bieganie. Trzykrotnie była w Himalajach i dotarła do słyn-
nych baz wypadowych na Mount Everest czy Annapurnę. 
Startuje też w maratonach, stawała na podium w mistrzo-
stwach radców prawnych i mistrzostwach Polski prawników.

C
hoć ma dopiero 32 lata, to od lat wspiera spółkę 
G2A.COM (która prowadzi jedną z największych 
na świecie platform internetowych, gdzie moż-
na kupić m.in. gry, elektronikę software), spółkę 

ZEN.COM (FinTech, strategicznego partnera MasterCard) 
oraz MONAD ROCK S.A. (znanego na świecie producenta 
gier wideo). Zna się na prawie nowych technologii, trans-
formacjach cyfrowych, regulacjach dotyczących podpisu 
elektronicznego i funkcjonowania instytucji płatniczych, 
a także AML. W pandemii współtworzył platformę Dzia-
lajmyRazem.pl, na której podmioty lecznicze mogą zgła-
szać zapotrzebowanie na niezbędne towary, np. środki 
ochronne, a zainteresowani – wspierać je.

M
a 33 lata, jest absolwentem Uniwersytetu War-
szawskiego. Reprezentowanie podatników 
w sporach z fiskusem w czasie kontroli i przed 
sądami to jego pasja. Wspiera klientów między 

innymi w zakresie raportowania schematów podatkowych 
i w sprawach karnych skarbowych czy w postępowaniach 
z zakresu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 
Wygrał wiele trudnych spraw, wartych miliony. Jego wie-
dza i doświadczenie są tak unikatowe, że dzieli się nimi 
z prawnikami EY oraz aplikantami Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie. Jednocześnie znajduje czas na dzia-
łanie w Fundacji Przymierza Miłosierdzia w Warszawie, 
której pomógł zwiększyć liczbę wolontariuszy wspierają-
cych ubogie dzieci, osoby samotne, starsze czy bezdomne.

S
kończyła 31 lat i została wspólnikiem. Jest też dokto-
rem nauk prawnych i adiunktem w Katedrze Prawa 
Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem od 

prawa ochrony środowiska i jedną z nielicznych osób, które 
specjalizują się równocześnie w prawie energetycznym, 
pomocy publicznej i funduszach unijnych. Doradzała m.in.: 
francuskiej grupie energetycznej EDF oraz spółce Enea 
przy nabyciu spółki Engie Energia Polska oraz w złożonych 
zagadnieniach projektów unijnych realizowanych przez 
Selvitę i Ryvu Therapeutics. Ochrona środowiska jest jej 
bliska, także w życiu prywatnym. Stara się żyć w duchu 
less waste, wspiera m.in. fundację JOKOT, a wolne chwile 
poświęca na renowację starych mebli.

P
ochodzi z Raciborza, ma 32 lata, w 2013 r. z wyróż-
nieniem ukończył prawo na Uniwersytecie War-
szawskim, a cztery lata później obronił rozprawę 
doktorską pt. „Publicznoprawny status jednostki 

skrajnie ubogiej”. Od 2017 r. w kancelarii prowadzi spra-
wy karne oraz z zakresu ochrony praw człowieka. Jego 
specjalność to trudne sprawy. Jest jednym ze współauto-
rów skarg polskich sędziów do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Skargi te dotyczą sędziów Grzędy i Żurka, 
których kadencje w Krajowej Radzie Sądownictwa zostały 
przerwane na skutek nowelizacji z grudnia 2017 r. i na-
stępnie wyboru nowej KRS. Był pełnomocnikiem rodziny 
tragicznie zmarłego Igora Stachowiaka. 

Z
aczynał od dziennikarstwa, na którym były zajęcia 
z podstaw prawoznawstwa. Okazały się tak ciekawe, 
że poszedł na prawo i został jednym z najlepszych 
studentów. W 2017 r. został radcą prawnym, specja-

lizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, administra-
cyjnym, zamówieniach publicznych. Społecznie wspiera 
program „Pro bono dla równości” Polskiego Towarzystwa 
Antydyskryminacyjnego, reprezentuje Kampanię Przeciw 
Homofobii oraz 7 osób w sporze dotyczącym reportażu 
TVP „Inwazja”. Udziela porad prawnych osobom uczest-
niczącym w Strajku Kobiet. Interesuje się alternatywnym 
teatrem, lubi podróżować, ale rzadziej uczęszczanymi 
drogami. Ostatnio zwiedził Mołdawię, południowe In-
die, Serbie, Wietnam, Myanmar, Kaliningrad i Białoruś.

D
o 9. edycji konkursu „Rising 
Stars Prawnicy – liderzy ju-
tra” organizowanej przez 

Wolters Kluwer Polska zgłoszono 
128 prawników – 51 kobiet i 77 męż-
czyzn.  Wszyscy nie ukończyli jesz-
cze 35 lat. Spośród nich kapituła 
najpierw wybrała 35 finalistów, 
potem dziesięciu laureatów. Pod 
uwagę brała: sukcesy zawodowe 
i wyczuwanie nowych trendów, 
wiedzę i szczególne osiągnięcia 
naukowe, a także działalność spo-
łeczną. Chodzi o to, by zwycięzcy  
stanowili wzór do naśladowania 
w środowisku zawodowym. Dodat-
kowo po raz trzeci przyznano na-
grody specjalne (regulamin przewi-
duje je od 2018 r.), i po raz kolejny 
kapituła przyznała maksymalną 
liczbę takich wyróżnień, czyli pięć 
(ich sylwetki są na str. 4). W ten spo-
sób uhonorowano prawników wy-
mykających się zwykłej klasyfikacji, 

ale takich, którzy zrobili na kapitule 
szczególne wrażenie. 
W skład Kapituły wchodzą: 
Włodzimierz Albin – prezes Wol-
ters Kluwer Polska oraz prezes Pol-
skiej Izby Książki (przewodniczył 
Kapitule), 
Krzysztof Jedlak – redaktor na-
czelny Dziennika Gazety Prawnej, 
Agnieszka Tałasiewicz – partner 
zarządzająca kancelarią Ernst & 
Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy, 
Ewelina Skocz – prezes Zarządu 
BC Systems, 
Włodzimierz Chróścik – prezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych,
Jacek Trela – prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej, 
Waldemar Koper – prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Prawników 
Przedsiębiorstw, 
Marcin Radwan-Röhrenschef 
– członek zarządu Polskiego Związ-
ku Pracodawców Prawniczych.

ORGANIZATOR KONKURSU: PATRONI MEDIALNI:

Aleksandra 
Krawczyk, 
zwyciężczyni 
Rising Stars 
2020, podczas 
finałowej gali 
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wschodzących gwiazd prawa

ORGANIZATORZY KONKURSU:  nagrody specjalne  

Finaliści Rising staRs wyznaczają nowe tRendy 
W

łasna kancelaria już 
w wieku 26 lat albo po-
zycja wspólnika w kan-

celarii, sprawa przed unijnym 
trybunałem czy Sądem Najwyż-
szym i niesienie pomocy potrze-
bującym. Tacy są laureaci dzie-
wiątej już edycji konkursu Rising 
Stars Prawnicy – liderzy jutra. 

W pierwszej edycji konkursu 
w 2012 r., w gronie 35 nomino-
wanych do finału było tylko sześć 
prawniczek, ale to właśnie jedna 
z nich zajęła wówczas pierwsze 
miejsce. Była to Justyna Szpa-
ra, obecnie partner w kancelarii 
Łaszczuk, która zapoczątkowa-
ła dobrą passę kobiet w Rising 
Stars Prawnicy – liderzy jutra. 
Dziewiątą edycję też wygrała 
kobieta – Aleksandra Krawczyk, 
która jest już partnerem we wro-
cławskiej kancelarii SDZLEGAL 
Schindhelm Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis, Zając i Wspól-
nicy. Oczywiście wśród kandyda-
tów, nominowanych i laureatów 
nie brakuje prawników. Jednak 
pierwsze miejsce panom udało się 
zająć dwa razy: w 2018 r. zdobył 
je Michał Zacharski, a w 2014 r. 
– Bartosz Turno. Pewne jest jed-
no – wszyscy finaliści konkursu są 
wszechstronni, choć mają swoją 
specjalizację. 

Własna kancelaria 
i specjalizacja 

W tegorocznej edycji wśród lau-
reatów było aż trzech prawników, 
którzy szybko postawili na pracę 
we własnej kancelarii. To Mikołaj 
Hewelt, Agnieszka Różewicz i Be-
ata Siemieniako. Dwoje – Karolina 
Gierdal  i Jakub Turski – wybrało 
samodzielną działalność i współ-
pracę z organizacjami pozarządo-
wymi. Co ciekawe, Mikołaj Hewelt 
założył kancelarię dwa lata temu, 
w wieku 26 lat, i teraz zatrudnia 
już 15 prawników. Troje laureatów 
to prawnicy firmowi, a szóstka 

pracuje w kancelarii, z tego troje 
to partnerzy. Łączy ich jedno – po-
stawili na specjalizację.

– Nie ma już prawników „od 
wszystkiego”, ale większość mło-
dych prawników świetnie sobie 
radzi z nowymi technologiami 
– podkreśla Włodzimierz Chró-
ścik, prezes Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych, członek kapituły. 
Marcin Radwan-Röhrenschef, ad-
wokat, członek kapituły, dodaje, 
że wyczuwają oni, jak działa ry-
nek, i co ważne, kogo potrzebu-
je. – Zwycięzcy to wschodzące 
gwiazdy, które wyznaczają tren-
dy – mówi mec. Radwan-Röhren-
schef. 

Pracują dla biznesu

Aleksandra Krawczyk zauważyła 
podczas debaty o możliwościach 
i trudnościach młodych prawni-
ków, że coraz więcej jej kolegów 
wybiera biznes. – Wielu adwoka-
tów przepisuje się do samorządu 
radcowskiego właśnie po to, by 
móc zostać prawnikiem firmo-
wym – mówiła. Tegoroczni fina-
liści wiedzą, jak pomagać bizne-
sowi. Specjalizują się w prawie 
restrukturyzacyjnym, ochrony 
środowiska, zamówień publicz-
nych a także w śledzeniu zmian 
legislacyjnych. W czasach pan-
demii, gdy tarcza goni tarczę, to 
ważna umiejętność. To dobrze, 
bo jak zauważył prof. Ryszard So-
wiński z Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, podczas towarzyszą-
cej konkursowi debaty o rynku 
kancelarii pandemia pokazała, że 
skupianie się tylko na prowadze-
niu spraw sądowych, zwłaszcza 
karnych, obecnie nie popłaca. Ali-
cja Pollesch, dyrektor strategiczny 
i członek zarządu Wolters Klu-
wer Polska dodaje, że ważna jest 
znajomość nowych technologii 
i praw nimi rządzących, a wielu 
finalistów konkursu radzi sobie 
z nim świetnie.

– To obecnie najbardziej perspek-
tywiczny i fascynujący obszar pra-
wa, a do tego dziewiczy – zauwa-
żył Krzysztof Wojdyło z kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy podczas 
towarzyszącej konkursowi debaty 
o nowych technologiach. 

Ludzie renesansu

Z kolei Włodzimierz Albin, prezes 
Wolters Kluwer Polska, zauwa-
ża, że uczestnicy naszego kon-
kursu nie są już tylko prawnika-
mi. – Z roku na rok widać wśród 
nich coraz więcej „ludzi renesan-
su” – bardzo wszechstronnie wy-
kształconych, poliglotów– mówi 
prezes Albin. Wśród tegorocznych 
laureatów są też osoby piszące 
prace naukowe czy te, które już 
z powodzeniem pracowały za gra-

nicą. Co ważne, wszyscy laureaci 
mają czas na działalność pro bono. 
Pracują dla biznesu, ale wspie-
rają osoby potrzebujące pomocy, 
a także fundacje i stowarzyszenia.

Konkurs, a co potem

Co daje konkurs młodym praw-
nikom? – Statuetka Rising Stars 
dodała mi skrzydeł – po jej ode-
braniu założyłam własną działal-
ność – mówi dr Aneta Sieradzka, 
finalistka z 2016 r. 

– Pomaga przede wszystkim 
w ukierunkowaniu kariery – po-
twierdza Agnieszka Poteralska, 
laureatka z 2019 r. Trudno jest 
prześledzić kariery wszystkich 
ponad 400 finalistów konkursu 
od 2012 r. O wielu z nich jednak 
jest głośno. Przykładowo Bartosz 

Piechota został właśnie członkiem 
zarządu PPL LOT, Katarzyna Bi-
lewska jest już profesorem i part-
nerem w kancelarii Dentons, dr 
Maciej Kawecki wdrożył RODO tak, 
że zna go cała Polska, Sylwia Gre-
gorczyk-Abram zainicjowała akcję 
„Wolne Sądy” i według Dziennika 
Gazety Prawnej została uznana za 
jednego z bardziej wpływowych 
prawników w Polsce. Inni, choć nie 
są tak medialni i rozpoznawalni, 
cieszą się autorytetem w środowi-
sku, jak choćby Małgorzata Kozak, 
która robi europejską karierę na-
ukową i obecnie wykłada w Holan-
dii na Uniwersytecie w Utrechcie. 
– Wielu z nominowanych odnosi 
sukcesy i cały czas idzie do przodu 
– kwituje Alicja Pollesch. 

Jolanta Ojczyk, Prawo.pl

Łukasz Dziamski
adwokat, partner w kancelarii Elżanowski 
Cherka & Wąsowski

Anna Piechówka
adwokat, IP Counsel w CD PROJEKT

Agnieszka Różewicz
adwokat

Beata Siemieniako
adwokatka

Angelika Szufel
adwokat w departamencie energetyki 
i projektów infrastrukturalnych  
kancelarii CMS

W rankingu LEGAL500 
EMEA 2020 uzyskał 
indywidualną reko-

mendację w  zakresie prawa 
ochrony zabytków, specjalizu-
je się też w prawie inwestycji 
budowlanych i nieruchomości. 
Gdy uzyskał wpis na listę adwo-
katów, został szefem praktyki 
ochrony zabytków, a w 2018 r. 
partnerem współzarządzającym 
praktyką nieruchomości. Ten 
33-letni prawnik za największy 
sukces zawodowy uważa udział 
w projekcie translokacji słynne-
go pawilonu meblowego Emilia 
w Warszawie. Na swoim koncie 
ma też pracę przy projektach 
rewitalizacji terenów dawnej 
Stoczni Gdańskiej, Wytwórni 
Wódek „Koneser”, Fabryki Nor-
blina i Domu Towarowego Smyk. 
Dla przyjemności buduje z sy-
nem z LEGO, gra w gry strate-
giczne oraz hokeja na lodzie. 

Reprezentowała spółkę CD 
PROJEKT w sporze z An-
drzejem Sapkowskim, była 

jednym z głównych autorów za-
wartego porozumienia. Po tej 
sprawie CD PROJEKT zapropono-
wał jej pracę. Obecnie odpowiada 
m.in. za bezpieczeństwo prawne 
gier komputerowych, w tym „CY-
BERPUNK 2077” i wsparcie praw-
ne we współpracy z partnerami 
biznesowymi – m.in. Microsoft, 
Sony czy Warner Bros, a także za 
zarządzanie prawami własności 
intelektualnej. Wcześniej w kan-
celarii Hasik Rheims i Partne-
rzy uczestniczyła m.in. w sporze 
dotyczącym ochrony wizerunku 
Kostki Rubika czy plagiatu książ-
ki islandzkiej pisarki przez parę 
blogerów. W wolnym czasie jest 
wolontariuszką w Stowarzysze-
niu „mali bracia Ubogich”, jeździ 
rowerem, czyta i gra. Ma 30 lat.

Ma 34 lata, prowadzi wła-
sną kancelarię specja-
lizującą się w  prawie 

medycznym i obsłudze  placó-
wek ochrony zdrowia. Pro bono 
wspierała 150 lekarzy rezydentów 
Szpitala Klinicznego w Szczeci-
nie, którym dyżury rozliczano na 
podstawie niekorzystnych umów 
zlecenia. Mec. Różewicz poprowa-
dziła negocjacje tak, że dostali po-
stulowane warunki zatrudnienia. 
Pro bono pomaga Stowarzyszeniu 
Porozumienia Chirurgów SKAL-
PEL, w czasie pandemii stworzy-
ła na Facebooku grupę wsparcia 
dla medyków. Ukończyła prawo 
na Uniwersytecie Szczecińskim 
oraz podyplomowe studia prawa 
medycznego, bioetyki i socjolo-
gii medycyny oraz zarządzania 
w opiece zdrowotnej.  W wolnych 
chwilach gra w zespole „The Gre-
en Jabots”, ma dyplom muzyka 
w klasie fortepianu. 

Skończyła 29 lat i od 1,5 roku 
prowadzi własną kancela-
rię. Na Uniwersytecie War-

szawskim skończyła prawo, 
Międzywydziałowe Indywidu-
alne Studia Humanistyczne, 
obecnie uczestniczy w pody-
plomowym studium zagad-
nień legislacyjnych. Dzięki niej 
uchylono kary administracyjne 
artystom organizującym akcję 
„List” przeciwko organizacji wy-
borów w maju 2020 roku, unie-
winniono urzędnika Główne-
go Urzędu Statystycznego od 
zarzutów dyscyplinarnych za 
udział w demonstracji przeciw-
ko ekshumacji ofiar katastrofy 
smoleńskiej, skazano Macieja 
D., nabywcę mieszkania w zre-
prywatyzowanej kamienicy, za 
naruszenie nietykalności ciele-
snej lokatorki w ciąży. Jest spe-
cjalistką od feminatywów, pu-
blicystką, działaczką społeczną.

Wwieku 31 lat posiada 
unikatową wiedzę łą-
czącą projekty infra-

strukturalne, transakcje nabycia 
udziałów lub akcji, ale bez naby-
cia praw majątkowych, z prakty-
ką sądową cywilistyczno-admi-
nistracyjną. W maju 2020 roku 
uzyskała przełomowe rozstrzy-
gnięcie dla inwestorów z bran-
ży OZE, które może prowadzić 
do uznania, że polska regulacja 
ustawy wiatrakowej naruszy-
ła prawo unijne. Obecnie przy-
gotowuje rozprawę doktorską 
o zamówieniach sektorowych 
na studiach podyplomowych na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Swoje doświadczenie zawodowe 
wykorzystuje w działalności pro 
bono. Wspierała m.in. Orkiestrę 
Simfonia Varsovia w zawarciu 
umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej nowej sali 
koncertowej.

D4 RANKING 

wschodzących gwiazd prawa

Galę online poprowadzili Ewa Usowicz, 
szefowa Prawo.pl, oraz Marcin Zręda, 
dyrektor strategiczny rynku usług 
prawnych i przedsiębiorstw 
w Wolters Kluwer Polska

ORGANIZATOR KONKURSU: PATRONI MEDIALNI:
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