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Z uwagi na imponujący wzrost liczby prowadzonych projektów poszukujemy Prawnika do wzmocnienia naszego zespołu 
usług i rynków finansowych w biurze warszawskim. 
  
Jakie zadania czekają na poszukiwanego aktualnie Prawnika? 

 przygotowywanie architektury regulacyjnej innowacyjnych usług finansowych (licencje vs wyłączenia, tajemnice, 

outsourcing, AML, dane osobowe, regulamin usług, screen flow), 

 łączenie kontraktowo dostawców w celu wspólnego świadczenia lepszych usług dla użytkowników (koncepcja 

regulacyjna współpracy, projekt umowy, negocjowanie umowy), 

 uzyskiwanie licencji (KNF, NBP) dla podmiotów zamierzających dostarczać regulowane usługi finansowe, 

 wprowadzanie na polski rynek instytucji finansowych z zagranicy oraz wprowadzanie polskich instytucji na rynki 

zagraniczne w trybie tzw. paszportowania licencji, 

 audytowanie stanu prawnego instytucji finansowych w procesie inwestycyjnym (m.in. w ramach tzw. due diligence), 

 bieżąca obsługa instytucji finansowych, 

 reprezentowanie w sporach sądowych. 

  
Jak pracujemy? 

 doskonalimy się nieustannie w polskich i europejskich regulacjach dot. instytucji finansowych (banków, instytucji 

płatniczych, instytucji pożyczkowych, instytucji pieniądza elektronicznego, ubezpieczycieli, pośredników, etc.), 

prawie cywilnym, prawie nowych technologii, prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim, jednocześnie z ciągłym 

monitorowaniem pojawiających się na rynku produktów finansowych, 

 śledzimy i uczestniczymy w wydarzeniach regulacyjnych w Polsce i w Europie, reprezentujemy instytucje finansowe i 

ich organizacje w procesie legislacyjnym polskim i unijnym, doradzamy na każdym etapie legislacji, 

 obsługujemy klientów polskich i zagranicznych, liderów w swoich branżach (instytucje finansowe tradycyjne i tzw. 

FINTECH, telekomunikacja, nowe technologie, e-commerce), 

 nasze materiały dla klientów to krótkie tabele z jasnym układem rekomendacji, a nie długie teksty z rozdziałami, 

podrozdziałami, paragrafami i łacińskimi zwrotami, 

 prowadzimy obsługę wymiennie w języku polskim i angielskim, według oczekiwań klienta, 

 szkolimy instytucje finansowe i uczestniczmy aktywnie w wydarzeniach branżowych (konferencje i seminaria, 

wysłuchania publiczne w UE, konferencje uzgodnieniowe w Polsce), 

 jesteśmy doceniani w rankingach prawniczych i w wydarzeniach branżowych jako kluczowi eksperci regulacji 

consumer finance. 



  
 
Co oferujemy ponad to, co oferują wszystkie kancelarie? 

 pracę w wzajemnie inspirującym się zespole uznanych ekspertów w obsłudze prawnej instytucji finansowych, 

 możliwość zdobycia unikatowych kompetencji w kompleksowej obsłudze regulacyjnej instytucji finansowych, na 

które zapotrzebowanie na rynku jest niezmiennie wysokie niezależnie od koniunktury na rynku, 

 pracę nad projektami bardzo często o wymiarze europejskim i globalnym, a nie tylko krajowym, 

 wzrost wynagrodzenia w ślad za rozwojem kompetencji, osiągnięć i postępów w samodzielności pracy nad 

projektami, 

 wsparcie w identyfikacji mocnych stron i ich rozwoju. 

  
Czego oczekujemy ponad to, czego oczekują wszystkie kancelarie:  

 zdolności do pracy nad wielowątkowymi stanami prawnymi, 

 otwartości na nieustanne doskonalenie się w regulacjach i wypracowanej w dLK metodologii obsługi prawnej, 

 traktowania potrzeby znajomości prawa UE na równi z potrzebą znajomości prawa polskiego, 

 znajomości języka angielskiego na poziomie możliwości uczestnictwa w telekonferencjach, 

 sympatii dla nowych technologii, tak aby rzetelnie doradzać przy projektach obejmujących innowacyjne usługi i 

produkty. 

Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny pod adresem rekrutacja@dlklegal.com 
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