
Andersen to międzynarodowa 
firma prawnicza świadcząca 
usługi doradztwa prawnego 

oraz podatkowego w 170 biurach na 
całym świecie, gdzie skupiamy po-
nad 6000 prawników i doradców 
podatkowych. Jesteśmy w stanie za-
pewnić pomoc prawną w ponad 90 
krajach, w Polsce mamy oddziały w 
Warszawie, Katowicach i Toruniu. 
Szczególnie cieszymy się z naszej 
mocnej pozycji wśród kancelarii na 
Śląsku, którą zyskaliśmy po połącze-
niu z kancelarią KSP Legal & Tax Ad-
vice z Katowic. Andersen wznowił 
działalność w Polsce 1 stycznia 2019 r. 
i w ciągu tych dwóch lat rozwijamy 
się bardzo dynamicznie, obecnie 
skupiamy już ponad 70 osób.  

Co więcej, jestem przekonany, że 
szczególnie w regionie CEE Ander-
sen to bardzo mocna firma prawni-
cza. Nasza praktyka w Polsce  
i na Węgrzech wraz z partnerami  
w Rumuni, Bułgarii, na Ukrainie czy 
Bałkanach to prawnicza pierwsza 
liga. Warto wspomnieć, że 8 lipca 
2020 r. firmy członkowskie Ander-
sen Global w Europie, działające 
dotychczas pod szyldami Andersen 
Tax, Andersen Legal oraz Andersen 
Tax & Legal, przyjęły jedną wspólną 
nazwę — Andersen. To umocnienie 
marki najlepiej odzwierciedla pełen 
zakres usług doradztwa prawne-
go i podatkowego, który oferujemy 
klientom na całym świecie.

Jakiego rodzaju usługi są  
wizytówką Andersen w Polsce?
Doradztwo transakcyjne, prawo 
handlowe, spory i postępowania 
sądowe, prawo pracy, RODO, white 
collar crime, prawo administracyj-
ne (w tym PPP), dział compliance 
czy też prawo bankowe to na pew-
no nasze wiodące linie serwiso-
we z obszaru prawa. Świadczenie 
kompleksowych usług doradztwa 
podatkowego (w tym z zakresu cen 
transferowych i prawa celnego) to 
dziedzictwo Andersena, które z 
dumą i sukcesem kontynuujemy.

Jak pan widzi przyszłość usług 
doradztwa prawnego w Polsce  
i na świecie?
Moim zdaniem dalsza konsolida-
cja rynku będzie postępowała w 
skali międzynarodowej i duże fir-
my prawnicze, w tym Andersen, 
będą otwierać nadal nowe biura lub 
przyłączać mniejsze firmy. Od tego 
trendu nie ma ucieczki. Przyszłość 
należy do firm, które z sukcesem 
będą potrafiły połączyć świadcze-
nie usług prawnych z podatkowy-
mi, w czym niewątpliwie Andersen 
jest jednym ze światowych liderów. 
Ewentualny podział firm audytor-
skich na działalność doradczą i au-
dytorską jedynie przyspieszy pro-
ces konsolidacji świadczenia usług 
prawnych i podatkowych przez jed-
na firmę. Świat tradycyjnych kan-
celarii prawniczych, które unikały 
świadczenia usług doradztwa podat-
kowego powoli się kończy. W skali 
świata natomiast rynkami, które dla 
branży prawniczej będą zyskiwały 
na znaczeniu, będą Azja i Afryka. 

Jak Covid-19 wpływa na  
Andersen?
Na szczęście zarówno w Polsce jak  
i na świecie nasz firma wciąż rośnie i 
sądzimy, że nie odnotujemy spadku 
zarówno pod względem klientów jak 

i zatrudnienia. Natomiast w sposób 
oczywisty zmieniły się zasady świad-
czenia usług — czyli mniej spotkań 
na żywo, więcej pracy w trybie  
online, webinariów czy wideokonfe-
rencji, jak również coraz większe  
i szybsze wkraczanie nowoczesnych 
technologii w branżę prawniczą.  
To akurat zmiany na plus. 

Jakie są plany Andersen  
na najbliższą przyszłość?
Ambitne. W Polsce chcemy podwo-
ić praktykę w Warszawie, umocnić 
pozycję w Katowicach oraz rozbu-
dować biuro w Toruniu. Na pewno 
planujemy też wzmocnienie prakty-
ki nieruchomościowej, rynków ka-
pitałowych, private equity oraz pra-
wa pracy. Dynamicznie rozwijamy 
dział doradztwa podatkowego, gdzie 
obecnie aktywnie poszukujemy za-
równo doświadczonych jak i mło-
dych pracowników. W skali Europy 
nasze najważniejsze cele to budowa 
praktyk we Francji i Belgii oraz roz-
poczęcie świadczenia usług doradz-
twa prawnego w Wielkiej Brytanii, 
gdzie już świadczymy usługi doradz-
twa podatkowego. Następne duże wy-
zwanie w skali świata to rozbudowa 
sieci w Azji. ∑
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