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Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna sp.k. powstała w 2006 r. jako kontynuacja 

kilkudziesięcioletniej praktyki adwokackiej wybitnego specjalisty z zakresu polskiego 

i międzynarodowego prawa pracy – prof. dr. hab. Andrzeja M. Świątkowskiego 

oraz kilkunastoletniej praktyki doradczej w zakresie prawa pracy – dr. Daniela Książka 

– założyciela Kancelarii. W 2017 r. dołączył inny wybitny specjalista prawa pracy 

prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran. Niekwestionowany autorytet, w zakresie 

m.in. zbiorowego prawa pracy, redaktor kilkunastu tomów prestiżowej serii „Systemu 

Prawa Pracy” (Wolters Kluwer). 

 

Większość naszych prawników łączy praktykę z pracą naukową na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wyższych uczelniach w kraju 

i za granicą, dzięki czemu nasze usługi są świadczone na najwyższym możliwym 

poziomie. Nasi specjaliści odbywali staże oraz brali udział w programach 

organizowanych przez takie uczelnie jak m.in. Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet 

Harvarda czy Uniwersytet Columbia. 

 

Naszą specjalizacją jest polskie oraz europejskie prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych, w zakresie których firma udziela kompleksowej obsługi prawnej 

na najwyższym poziomie merytorycznym. Kancelaria BKB świadczy pomoc prawną 

na rzecz największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski i jest 

angażowana jest do najtrudniejszych spraw z zakresu prawa pracy. 

 

O wysokiej jakości merytorycznej usług wykonywanych przez BKB świadczy zarówno 

fakt, iż do grona jej klientów zaliczają się najlepsze, polskie oraz międzynarodowe, 

kancelarie prawnicze, jak również to, że nasi prawnicy przygotowali szereg opinii 

z zakresu prawa pracy na rzecz administracji publicznej. Kancelaria BKB Baran Książek 

Bigaj od lat jest laureatem międzynarodowych rankingów prawniczych, w tym 

The Legal 500, Chambers and Partners oraz Who’s Who Legal. 

 

Nasze doświadczenie oraz poziom naszego przygotowania w pełni uzasadniło nasze 

motto: Tam gdzie kończą się możliwości innych zaczynają się nasze. 
 
 


