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W KULUARACH BIZNESU

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem
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l Vito Corleone powiedział, że prawnik ze swoją teczką
może zrobić więcej niż setka ludzi ze strzelbami. Niewiele
jest osób, które chociaż raz nie widziały filmu pt. „Godfather” (Ojciec Chrzestny) – ekranizacji równie popular nej
książki o tym samym tytule, która wyszła spod pióra Mario Puzo. Oprócz porachunków gangsterskich kilku nowojorskich rodzin mafijnych i kultowej wręcz roli Marlona
Brando (Vito Corleone), bardzo wyraźnie zarysowana jest
także w scenariuszu rola prawnika, Toma Hagen, granego
przez Rober ta Duvall, określanego mianem „Consigliere”
(z wł. dorad ca), któ ry stoi u bo ku, wspom nianego Oj ca
Chrzestnego, pełniąc ar cyważną rolę zaufanego doradcy,
powier nika i przyjaciela.
Pomimo, iż od czasu premiery filmu upłynęło przeszło
40 lat, na dal nie spo sób nie zgo dzić się z te zą, że ro la
prawnika w każdej organizacji – zwłaszcza biznesowej, jest
nadal niezmier nie istotna.
Pęd za pieniędzmi, głód sukcesu, rywalizacja na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej w działających
dziś fir mach, skłania do postawienia pytania „jaka w tym
wszystkim jest rola prawnika”? Czy w przedsiębiorstwach
dą żą cych do mak sy ma li za cji zy sków, przy jed no czes nej
tendencji do ograniczania kosztów, jest jeszcze dla niego
miejsce? Na ile praca prawnika jest wkalkulowana w działalność zarówno małych jak i dużych firm. Na ile ma służyć spraw ne mu i efek tyw ne mu za rzą dza niu, a na ile
przypomina „kolosa na glinianych nogach”, zepchniętego
na margines świata biznesu?

Do stęp ność usług praw nych wzmaga po pyt na do brze
wy kształ co nych i, prze de wszyst kim, do świad czo nych
praw ników. Ich zada niem jest nie tylko ostrzegać ale także wyznaczać kierunki działania. Dziś prawnik ma aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom tak licznie występującym
w gąsz czu per ma nen tnie zmie nia ją cych się prze pi sów
prawa.
Jak po ka zu ją ba da nia wię kszość firm bez wzglę du na
rozmiar swojej działalności oraz branży, w której funkcjonuje, co najmniej raz korzystała z usług prawnika, a duża
cześć korzysta z nich stale.
Ta ka prak ty ka szcze gól nie wi docz na jest w wię kszych
przed się bior stwach, któ re de cy du ją się two rzyć włas ne
dzia ły praw ne, ja ko od ręb ne jed nost ki wewnętrz ne. Ich
za daniem jest pomoc prawna dla innych działów. Ale nawet w tak roz wi nię tych przed się bior stwach, ma ją cych
praw ników na eta cie (tzw. in – ho use counsel), bardziej
skom pli kowa ne sprawy praw ne, z re gu ły są powie rza ne
zewnętrznym kancelariom. I ta kie działania w ogó le nie
powinny dziwić. Większe kancelarie nie tylko dysponują,
zespołami specjalistów z konkretnych dziedzin począwszy
od prawników przez do radców podatkowych, me nadżerów i ekonomistów, ale również wykazują ducha przedsię bior czo ści, któ re go mo że bra kować praw ni kom na
etacie. Dzisiejsze fir my bowiem, szukają w rozwiązaniach
praw nych le kar stwa na proble my, z któ ry mi się sty ka ją
każdego dnia. Oczekują wsparcia pro-biznesowego, a wiec
niekonwencjonalnego, innowacyjnego i szyb kiego. Wyraża ją wo lę, by praw nik wręcz prze jmował do raź nie ste ry
orga ni za cji, by po czuł nie tyl ko brze mię od powie dzial no ści za daną sprawę, ale wręcz za całą fir mę. Z mojego
doświadczenia wynika, że fir my częstokroć nie przy chodzą do kan ce la rii praw nej jak już „mle ko się roz le je”
i niewiele można zrobić (chociażby z uwagi na upływ termi nów ustawowych), ale już na etapie po my słu na biz nes. Zawczasu szukają nowatorskich uregulowań, których
kon ku ren cja jesz cze nie po sia da, a któ re poz wo lą im
w sposób nieza kłócony prowadzić dzia łalność gos po darczą (tzw. regulatory com pliance). Patrząc na zmieniające
się środowisko, w którym działają przedsiębiorcy, nie dziwi fakt, iż ma nage rowie i wła ści cie le od powia da ją cy za
strategię, są bardziej wy magający niż kiedyś i chcą mak-

symalnie, kompleksowo, a przede wszyst kim skutecz nie,
zabezpieczyć swój biznes, zanim jakikolwiek problem stanie na ich dro dze. Ich za da niem jest za rzą dza nie ry zy kiem, for mu łowa nie wi zji, po czu cie mi sji i ce lów
w długofalowej polity ce dzia łalno ści fir my, a więc z de finicji zarządzanie strategiczne. Rolą prawnika w tej konfi gu ra cji, jest być czę ścią pro ce su, aby dzię ki wie dzy
i bo gate mu do świad cze niu wspo magać przed się bior ców
w sposób najbardziej efek tyw ny, tak by zmini mali zować
zagro że nia i zop ty ma li zować kosz ty, za chowu jąc jed no cześ nie stan dar dy ja ko ści. Obec nie praw nik peł ni ro lę
managera, który musi – tak jak po zo stali w fir mie, prze wi dy wać na stęp stwa gos po dar cze sze ro ko po ję tych
działań, często obarczonych dużym ryzykiem i w konsekwen cji znacz ny mi kosz ta mi. Dlate go, za rzą dza nie strate giczne i pla nowanie biz ne sowe powin no być ele mentem
działania na wszystkich poziomach struktur organizacyjnych fir my. Dzię ki te mu mamy, w dłuższej perspekty wie,
moż li wość dowol ne go pro jek towa nia, mo de lowa nia
i wdra żania proce sów bizne sowych.
W ostatnim czasie, można zauważyć tendencję do piastowania przez prawników stanowisk w zarządach lub radach nadzorczych firm, co bezpośrednio przekłada się na
proces decyzyjny. To z kolei powoduje, iż język prawniczy
i ję zyk biz ne su jest co raz czę ściej tym sa mym ję zy kiem.
W konsekwencji, rola prawników, patrząc przez pryzmat
zarządzania strategicznego i planowania biznesowego, znaczą co wzra sta. Ich udział w pro ce sie kie rowa nia fir mą
istotnie zmniejsza liczbę sporów już istniejących jak i tych,
mogących pojawić się w przyszłości.
Tak więc prawnik na miarę nowoczesnego przedsiębiorstwa to osoba znająca nie tylko meandry prawa w zaciszu
swojego pokoju, ale również świetnie czująca się u boku
Prezesa fir my na spotkaniach biznesowych, lunchach, konferencjach, służąca „ad hoc” radą i wsparciem. Dlatego też,
w krę gu za in te re sowań firm są praw ni cy, któ rym do bro
fir my nie jest obce, którzy patrzą w przyszłość nie przez
pryz mat zaj mowa ne go sta nowi ska, ale dal szego kon sek wentnego rozwoju.
Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.

