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WYKSZTAŁCENIE 
10.2006 – 06.2010                     Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 
                                                   Tytuł Radcy Prawnego  
10.1999 – 06.2004                     Uniwersytet Warszawski 
                                              Wydział Prawa i Administracji – Dyplom Magisterski  
  
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
09.2010 – do chwili obecnej      Radca Prawny – Firma ABC sp. z o.o., Warszawa 

 bieżącą obsługę korporacyjną 
 reprezentowanie firmy w sporach sądowych 
 negocjacje handlowe 
 konstruowanie wzorów umów i regulaminów 
 opiniowanie i doradztwo w sprawach dotyczących 

zastosowania przepisów prawnych  
09.2007 – 06.2010                        Prawnik – Firma XYZ sp. z o.o., Warszawa 

 współpraca z Zarządem Spółki 
 prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Spółki 
 wsparcie procesów negocjacji umów, kontraktów 

handlowych, porozumień biznesowych 
 prowadzenie od strony prawnej komunikacji z 

urzędami i instytucjami zewnętrznymi 
08.2004 – 8.2007                          Specjalista ds. prawnych, Firma ABC, Warszawa 

 przygotowywanie i opiniowanie projektów umów 
i aneksów do umów 

 tworzenie wzorów umów i administrowanie ich bazą 
 konsultacja rozwiązań prawnych w zakresie potrzeb 

działalności Spółki 
 przygotowywanie raportów z prowadzonych działań 

07.2003 – 09.2003  Praktyki – Kancelaria XYZ, Warszawa 
 sporządzanie projektów pism procesowych, umów, 

pism do klientów 
 analiza dokumentów prawnych 
 zbieranie materiałów potrzebnych do 

przygotowywania opinii prawnych 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 

 



SZKOLENIA 
Szkolenie „Jakość obsługi Klienta” 
Szkolenie „Sztuka skutecznej prezentacji w spotkaniach biznesowych” 
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 
Angielski – poziom zaawansowany 
Niemiecki – poziom podstawowy 
 
UMIEJĘTNOŚCI  
Obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point) 
Obsługa programów: Lex, Legalis 
Prawo jazdy kat. B 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Cechy charakteru: umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, systematyczność, 
pracowitość i chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia, odporność na stres, umiejętności 
organizacyjne 
Zainteresowania: moda, fitness, film polski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


