
 

Kancelaria Kopeć & Zaborowski (KKZ) zlokalizowana w centrum Warszawy, poszukuje do współpracy na czas 

określony od dnia 01.02.2023 r. do 16.06.2023 r. 

  

PRAKTYKANTA 

W DZIALE POSTĘPOWAŃ SPORNYCH 

 

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ: 

 analizę orzecznictwa i poglądów przedstawicieli doktryny prawa na potrzeby sporów 

prowadzonych w Dziale Postępowań Spornych; 

 przygotowywanie projektów prostych pism procesowych oraz opinii prawnych; 

 wsparcie prawników Kancelarii w realizacji bieżących zadań i projektów; 

 czynności techniczne, w tym przygotowywanie do wysyłki pism procesowych wraz z załącznikami; 

 kontakt telefoniczny z sądami, urzędami i prokuraturami; 

 czynności administracyjno-biurowe. 

 

CZEGO OCZEKUJEMY: 

 obecności w biurze kancelarii w godzinach 9-13 od poniedziałku do piątku; 

 statusu studenta IV/V roku prawa; 

 bardzo dobrej znajomości przepisów KPC i KC; 

 doświadczenia zdobytego na podobnym stanowisku w kancelarii prawnej; 

 zaangażowania i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

 dokładności, samodzielności i inicjatywy w pracy; 

 umiejętności pracy w zespole, komunikatywności; 

 wysokiej kultury osobistej. 

 

 OFERUJEMY:  

 atrakcyjne warunki współpracy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia  

i zaangażowania; 



 szerokie możliwości rozwoju zawodowego; 

 udział w wielu ciekawych projektach z różnych dziedzin prawa, z naciskiem na prawo cywilne; 

 program motywacyjny. 

 

Prześlij nam swoje CV na adres: rekrutacja@kkz.com.pl z dopiskiem Praktykant - Dział Postępowań Spornych. 

Na zgłoszenia czekamy do 31.11.2022 r. 

 

Czym wyróżniamy się od innych pracodawców? 

 

Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia. Każda aplikacja zostaje rozpatrzona i uzyskuje odpowiedź!! 

Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 23 grudnia 2022 r. 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę: www.kkz.com.pl. 

 

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  
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