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Your World First

Szukamy ludzi, 
dla których 
prawo i biznes 
to pasja.



Jesteśmy częścią CMS – jednej z największych 
międzynarodowych kancelarii prawniczych w Europie. 
Mamy także biura na wielu strategicznych rynkach świata, 
jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Meksyk, Oman, 
Brazylia, Algieria czy Maroko. CMS zatrudnia ponad 3000 
prawników w 60 biurach, a łączny przychód kancelarii 
przekroczył 842 miliony euro (2013). W Polsce współpracuje 
z nami ponad 140 prawników w biurach w Warszawie  
i Poznaniu, w tym 24 partnerów i 10 Of Counsels.  
Od ponad 20 lat towarzyszymy polskim przemianom 
gospodarczym i wspieramy inwestorów. 

Jesteśmy podzieleni na 7 głównych departamentów:
— energetyki i ochrony środowiska
— transakcji i prawa spółek
— postępowań spornych i arbitrażu
— nieruchomości i budownictwa 
— bankowości i finansów międzynarodowych
— prawa gospodarczego i zagadnień regulacyjnych
— projektów infrastrukturalnych

Poza departamentami i praktykami prawnymi mamy także 
wyspecjalizowane grupy sektorowe. Skupiają one prawników 
z różnych departamentów i o różnych specjalnościach, 
których łączy dobra znajomość jakiejś gałęzi gospodarki.

Sektory, na których się koncentrujemy to:
— energetyka
— nieruchomości i budownictwo
— infrastruktura
— instytucje finansowe i ubezpieczenia
— telekomunikacja, media i nowe technologie
— dobra konsumenckie
— sektor farmaceutyczny i usług medycznych
— sektor hotelowy i rekreacyjny

Świadczymy kompleksowe usługi prawne i pracujemy 
zarówno dla przedsiębiorstw, jak instytucji i administracji.  
Na polskim rynku jesteśmy szczególnie cenieni  
w zakresie energetyki, postępowań 
spornych i arbitrażu, fuzji  
i przejęć, nieruchomości,  
a także w kwestiach dotyczących 
bankowości, prawa konkurencji, 
własności intelektualnej oraz 
finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych. W polskich  
i międzynarodowych rankingach 
jesteśmy regularnie nagradzani  
i wyróżniani, a klienci komentujący 
współpracę z naszą kancelarią podkreślają 
między innymi elastyczność naszych 
prawników, znakomite rozumienie 
działalności klienta, dogłębną 
znajomość sektora oraz determinację  
w znajdowaniu najlepszego 
możliwego rozwiązania. Staramy się 
być dla naszych klientów prawdziwymi 
partnerami, którzy pomagają 
odnosić sukces i budować firmę 
prosperującą przez wiele lat. 

Dołączysz?



Pracuję tutaj już 16 lat i jednym z ważniejszych powodów 
dlaczego wciąż tu jestem, są właśnie fajni ludzie.

Katarzyna Dulewicz, partner, koordynator praktyki prawa pracy  

w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

Kancelaria rozumie moje aspiracje i ambicje zawodowe i pomaga mi je 
realizować. Zapewnia także to, co jest dla mnie najważniejsze – pracę  
w zespole osób, którym zależy na zachowaniu najwyższych standardów  
i od których codziennie uczę się czegoś nowego, nie tylko na temat prawa. 

Małgorzata Chruściak, partner kierująca departamentem bankowości  

i finansów międzynarodowych

Współtworzę wiele ciekawych projektów, które są prawdziwym 
wyzwaniem intelektualnym. Spotykam interesujących ludzi  
i ciągle uczę się czegoś nowego o prawie i biznesie. Zawsze 
mogę liczyć na wsparcie zespołu. Dzięki jasno określonej 
ścieżce rozwoju mogę realizować swoje ambicje zawodowe. 

Wojciech Szybkowski, partner, departament nieruchomości i budownictwa

Uczestniczę w międzynarodowych projektach, 
realizowanych wspólnie z innymi kancelariami 
zrzeszonymi w sieci CMS. W przeciwieństwie  
do wielu kancelarii w Polsce nie jesteśmy silnie 
zhierarchizowani, łatwo nawiązać przyjazne, 
partnerskie stosunki. 
Konrad Werner, starszy prawnik, departament bankowości  

i finansów międzynarodowych

To miejsce dla silnych osobowości. Niezależnie od 
wieku i doświadczenia możesz wyrazić swój pogląd  
i go bronić. Praktyki letnie dają szansę przyjrzenia się 
firmie i dokonania wyboru – zostajesz, czy dalej 
szukasz swojego miejsca na rynku? 

Marcin Zbytniewski, stażysta 2008-2010, obecnie prawnik  

w departamencie postępowań spornych

Przyszedłem do CMS w ramach stażu po Akademii Liderów Rynku 
Kapitałowego. Na praktykach od razu rzucono mnie na głęboką wodę 
i razem z bardzo doświadczonymi prawnikami pracowałem dla 
największych spółek z pierwszych stron gazet. Zostałem w CMS  
i nie żałuję żadnej chwili. 

Rafał Kluziak, prawnik w departamencie transakcyjnym 



Kogo szukamy?
Mamy duży zespół, ale zawsze jesteśmy zainteresowani 
wartościowymi kandydatami. Bardzo nam zależy, żeby 
dołączały do nas osoby, które są nie tylko świetnie 
wykształconymi prawnikami, ale także interesują się 
biznesem, rozumieją mechanizmy rynkowe, analizują 
wydarzenia w gospodarce polskiej i światowej.

Jak rekrutujemy?
Procedury związanie z przyjęciem do pracy w naszej 
kancelarii nie są szczególnie sformalizowane. Od 
kandydatów wymagamy ukończenia co najmniej 3 roku 
studiów na wydziale prawa (oczekujemy dobrych wyników  
w nauce) oraz biegłej znajomości języka angielskiego,  
a znajomość innych języków jest dodatkowym atutem.
Rekrutujemy przez cały rok, zależnie od pojawiającego się 
zapotrzebowania, a w przypadku praktyk letnich zgłoszenia 
przyjmujemy do końca marca. Decyzja o przyjęciu do pracy 
zapada po osobistym spotkaniu z prawnikami i szefem 
departamentu, do którego dana osoba ma dołączyć. 
Przy wyższych stanowiskach w proces rekrutacji jest 
zaangażowany nasz Partner Zarządzający.

Jaki jesteś?
Ważne są też cechy osobowe. Pracujemy w zespołach, przy 
projektach o ogromnej wartości, często pod presją czasu. 
Nierzadko pracujemy również długo i intenstywnie. Szukamy 
osób, które budują dobre relacje w zespołach, potrafią 
współpracować i dzielić się wiedzą, są odpowiedzialne  
i mają wysokie standardy pracy. Ważna jest także 
umiejętność dobrej organizacji zadań. Szukamy osób, którym 
zależy na tym, aby opracować najlepsze możliwe rozwiązanie 
dla klienta.

Ścieżka kariery
Współpracę z naszą kancelarią można rozpocząć już  
w czasie studiów, od praktyki letniej albo jako Trainee  
– czyli osoba na stażu, która nadal się uczy. Kolejnym 
etapem na ścieżce zawodowej jest stanowisko prawnika 
– i tu możliwych jest kilka poziomów starszeństwa, 
wynikających z czasu, jaki upłynął od ukończenia studiów  
i doświadczenia zawodowego. Na różnych poziomach 

prawnicy są obejmowani różnymi programami rozwoju  
i szkoleniami. Najwyższy etap kariery to stanowisko partnera. 
Partnerem zostaje się na podstawie decyzji zarządu,  
w oparciu o wyniki pracy i po przejściu specjalnych procedur. 
Obecnie mamy w Polsce 24 partnerów. Stanowiskiem  
„w drodze” do partnerstwa jest w naszej kancelarii  
Of Counsel, aktualnie mamy 10 takich osób. 

Praca z najlepszymi
Praca w CMS oznacza możliwość uczestniczenia  
w najciekawszych projektach i transakcjach realizowanych 
w Polsce i naszej części Europy. Jest okazją do współpracy 
ze znakomitymi prawnikami o międzynarodowym 
doświadczeniu – szansą by pracować z najlepszymi.  
Tak mówi wiele firm  – ale za nami przemawiają nazwiska, 
nagrody, a przede wszystkim nasze projekty. Nasza 
kancelaria jest też znana z przyjaznej atmosfery pracy  
i koleżeńskich relacji.

Program Praktyk Letnich
Praktyki letnie trwają w naszej kancelarii jeden miesiąc  
i odbywają się od lipca do września. Zapraszamy studentów 
IV i V roku osiągających dobre wyniki w nauce oraz biegle 
władających językiem angielskim. Praktykantom zapewniamy 
pakiet szkoleń wprowadzających, opiekę mentora oraz 
dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy.  
Nasi praktykanci podkreślają przyjazne relacje panujące  
w kancelarii, fakt, że mieli szansę pracować przy poważnych 
projektach oraz dostawali poważne zadania, a kontakt  
z różnymi zespołami czy departamentami pomógł im określić, 
w czym sami chcieliby się specjalizować. Co roku część 
naszych praktykantów otrzymuje oferty dalszej współpracy.

Proces rekrutacyjny
Proces rekrutacyjny na praktyki letnie składa się z:
— weryfikacji przesłanych aplikacji
— testów
— rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez  

prawnika / prawników z konkretnego departamentu.

Kogo szukamy?



— zgłoszenia na praktyki letnie przyjmujemy do 31 marca

— testy odbywają się w kwietniu, a rozmowy kwalifikacyjne w maju

— do 15 czerwca wszyscy kandydaci poznają ostateczny wynik procesu rekrutacji

W bieżącym roku planujemy staże dla około 40 osób

Ważne daty

Zgłoszenia do pracy i na praktyki

CV i list motywacyjny w języku polskim prosimy przesyłać  
na adres mailowy: 

rekrutacja@cms-cmck.com



CMS 

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

T +48 22 520 55 55
F +48 22 520 55 56
          

ul. Głogowska 31/3
60-702 Poznań
Polska

T +48 22 520 83 00
F +48 22 520 83 33

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa jest członkiem CMS Legal Services 
European Economic Interest Grouping (CMS EEIG), Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, 
które koordynuje działalność organizacji skupiającej niezależne kancelarie prawne. CMS EEIG nie świadczy 
usług doradczych, świadczą je wyłącznie kancelarie członkowskie CMS EEIG w ramach swoich jurysdykcji. 
CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich stanowią samodzielne i odrębne pod względem 
prawnym podmioty, z których żaden nie posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu 
pozostałych. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich ponoszą odpowiedzialność wyłącznie 
za swoje własne działania i zaniechania. Nazwa “CMS” oraz określenie “kancelaria” odnoszą się do 
niektórych bądź do wszystkich kancelarii członkowskich lub ich poszczególnych biur. 

Kancelarie wchodzące w skład CMS:
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Associazione Professionale 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo S. L. P. 
CMS Bureau Francis Lefebvre S. E. L. A. F. A.
CMS Cameron McKenna LLP 
CMS DeBacker SCRL / CVBA 
CMS Derks Star Busmann N. V. 
CMS von Erlach Poncet AG
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern 
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH 
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL 

Biura CMS:                                                                                                                                   
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpia, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratysława, Bristol, Bruksela, 
Budapeszt, Bukareszt, Casablanca, Dubaj, Dusseldorf, Edynburg, Frankfurt, Genewa, Glasgow, Hamburg, 
Istambuł, Kijów, Kolonia, Lipsk, Lizbona, Ljubljana, Londyn, Luksemburg, Lyon, Madryt, Maskat, Mediolan, 
Meksyk, Monachium, Moskwa, Paryż, Pekin, Podgorica, Poznań, Praga, Rio de Janeiro, Rzym, Sarajewo, 
Sewilla, Sofia, Strasburg, Stuttgart, Szanghaj, Tirana, Utrecht, Warszawa, Wiedeń, Zagrzeb, Zurych.
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