
 

 

Kopeć & Zaborowski (KKZ) jest jedną z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, 

która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony 

dóbr osobistych, a także z zakresu prawa pracy. 

Wśród naszych Klientów są zarówno największe polskie firmy prywatne i państwowe, jak też znani polscy 

przedstawiciele biznesu, dziennikarze i politycy. Kancelaria zatrudnia i współpracuje aktualnie z ponad  

40 prawnikami, najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Obsługujemy Klientów w j. angielskim, 

włoskim i hiszpańskim. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Prawna Kopeć Zaborowski Adwokaci  

i Radcowie Prawni sp. p. zlokalizowana w centrum Warszawy,  

  

poszukuje do stałej współpracy osoby na stanowisko: 

 

ADWOKAT W DZIALE PRAWA KARNEGO 

 

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ: 

 samodzielne prowadzenie spraw zleconych przez Klientów Kancelarii; 

 sporządzanie pism procesowych, apelacji i nadzwyczajnych środków zaskarżenia; 

 reprezentacja Klientów Kancelarii przed sądami. 

 

CZEGO OCZEKUJEMY: 

 bardzo dobrej praktycznej znajomości prawa karnego materialnego i procesowego, w tym  

z zakresu prawa karnego gospodarczego; 

Dołącz do Zespołu KKZ! 

ADWOKAT 

W DZIALE PRAWA 

KARNEGO 

 



 dużego doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych, w tym wystąpień przed sądami; 

 dyspozycyjności, zaangażowania, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

 dokładności, samodzielności i inicjatywy w pracy; 

 umiejętności pracy w zespole, komunikatywności; 

 wysokiej kultury osobistej.  

 

 OFERUJEMY: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra atmosfera i zgrany Zespół są dla nas niezwykle ważne. W związku z tym cyklicznie 

organizujemy  spotkania integracyjne m.in.: wyjścia do escape roomów, wyjazdy czy pikniki 

rodzinne. 

DOŁĄCZ DO NAS! 

Wejdź na stronę www.kkz.com.pl/kariera i prześlij nam swoje CV. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2021 r.  

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACYJNY? 

           ETAP                                                                  ETAP                                                                    ETAP 

             1                                 2                                  3  

 

 

 

Udział w wielu ciekawych projektach z 

zakresu prawa karnego 

Szerokie możliwości rozwoju zawodowego 

(m.in. dodatkowy budżet na 

szkolenia/konferencje) 

Praca w młodym, eksperckim Zespole 

Atrakcyjne warunki współpracy oraz 

wynagrodzenie adekwatne do posiadanego 

doświadczenia i zaangażowania 

Prywatna opieka medyczna 

20 dni płatnego urlopu 

Indywidualnie uzgadniany system 

premiowy 

Możliwość dołączenia do Drużyny 

Piłkarskiej KKZ lub Teamu Biegowego 

KKZ 

Przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem 

zakładka KARIERA na stronie 

www.kkz.com.pl 

Termin:  

31 października 2021 r. 

Rozwiązaniu przygotowanego 

kazusu lub na przesłaniu 

przygotowanego przez siebie 

zanonimizowanego pisma 

procesowego (do wyboru). 

Rozmowa kwalifikacyjna,  

po której nastąpi decyzja  

o podjęciu współpracy 

 

Termin:  

Do 30 listopada 2021 r. 

http://www.kkz.com.pl/kariera
http://www.kkz.com.pl/


Czym wyróżniamy się od innych pracodawców? 

Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia. Każda aplikacja zostaje rozpatrzona i uzyskuje 

odpowiedź!! 

Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 30 listopada 2021 r. 

 

Poniżej znajdziesz trochę informacji na nasz temat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy  na 

naszą stronę: www.kkz.com.pl 

Kancelaria zdobywa liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia. W 2019 roku Kancelaria 

znalazła się w międzynarodowym prestiżowym rankingach: The LEGAL 500 – wśród pięciuset 

najlepszych kancelarii na świecie. Dodatkowo trzy lata z rządu, w 2019, 2020 i 2021 roku zdobyła 

wyróżnienie w branżowym rankingu Media Law International (MLI) prezentującym wiodące kancelarie 

zajmujące się prawem mediów z 56 jurysdykcji na świecie. 

Trzy razy z rzędu, w 2019, 2020 i 2021 r. Partner Zarządzający Maciej Zaborowski wraz z 

kancelarią byli rekomendowani jako eksperci (w tym w 2021 r. jako liderzy w Polsce) w dziedzinach: 

„Prawo karne dla biznesu” oraz „Media i telekomunikacja” (wcześniej: Technologie, media, 

telekomunikacja). 

Także w 2019 roku Kancelaria znalazła się w zaszczytnym gronie finalistów prestiżowego konkursu The 

Lawyer European Awards, organizowanego przez renomowany brytyjski magazyn THE LAWYER, 

w kategorii: European specialist law firm of the year: Europe. W 2018 roku Kancelaria znalazła się 

w gronie finalistów konkursu w kategorii Law firm of the year: Poland. Została też dwukrotnie, w 2020  

i 2021 roku, wyróżniona w rankingu BENCHMARK LITIGATION EUROPE 2020, 2021. 

Administratorem danych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. („KKZ”; adres: Hoża 59 A / 1B, 00-681 

Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez KKZ, na podstawie 

zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których 

KKZ prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich 

dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub 

zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny 

prywatności w KKZ prosimy kierować pod adres: sekretariat@kkz.com.pl  

 

Bądźmy w kontakcie 

         

Dla Was stajemy się lepsi! 

 

http://www.kkz.com.pl/
mailto:sekretariat@kkz.com.pl
https://www.facebook.com/KancelariaKKZ/
https://pl.linkedin.com/company/kope%C4%87-zaborowski-kkz
https://www.youtube.com/channel/UCezYOaXQwFNdri9HUevSe2A

