Co nas wyróżnia?
Dynamiczne i wymagające środowisko biznesowe, w którym
obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa, regulowane jest przez
zmieniające się oczekiwania klientów. Firmy ograniczają
liczby obsługujących je kancelarii prawniczych, jednocześnie
wymagając doradztwa prawnego na wielu światowych rynkach
i w wielu obszarach prawa.
Dentons istnieje, by sprostać tym
wymaganiom. Jesteśmy nową siłą
na światowym rynku. Zapewniamy
klientom spójną obsługę prawną,
połączoną z wykorzystaniem
nowych, innowacyjnych metod
działania. Naszym celem jest
oferowanie najwyższej jakości
świadczonych usług, przy każdego
rodzaju transakcji.

Co wyróżnia Dentons?
•

•

Dentons to firma o strukturze
policentrycznej. Nie posiada
centrali ani dominującej kultury
narodowej. Cechująca nas
różnorodność ma wymiar
geograficzny, językowy
i narodowy, przez co zapewniamy
dostęp do ekspertów na
całym świecie.
Dentons proponuje rozwiązania.
Zamiast teoretycznych analiz,
skupiamy się na udzielaniu
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konkretnych, praktycznych
porad, które umożliwią zawarcie
transakcji, rozstrzygnięcie sporu
lub realizację celów biznesowych.
•

Miarą sukcesu Dentons jest jakość
świadczonych usług. Niezależnie
od skali czy zakresu potrzeb
biznesowych naszych klientów
zapewniamy wsparcie, jakiego
potrzebują. Bez względu na
rozmiar – sprawa ważna dla klienta
jest ważna dla nas.

Dentons w Polsce
Dentons to największa firma prawnicza w Polsce, obecna
na krajowym rynku od 1991 roku. Oferujemy klientom usługi
ponad 200 prawników, doradców podatkowych i konsultantów
zapewniających pełną obsługę prawną podmiotom ze
wszystkich kluczowych sektorów gospodarki. Nasz zespół
zapewnia skuteczne rozwiązania w następujących dziedzinach
prawa i sektorach gospodarki:
Sektory

Obszary prawa

•

Energetyka i surowce naturalne

•

•

Infrastruktura i PPP

Bankowość i finansowanie
projektów

•

Instytucje finansowe

•

Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne

•

Lotnictwo i sektor zbrojeniowy

•

Ochrona środowiska

•

Nieruchomości

•

Postępowania karne

•

Private equity

•

Postępowania sądowe i arbitraż

•

Przemysł farmaceutyczny i
ochrona zdrowia

•

Prawo europejskie

•

Technologie, media i
telekomunikacja

•

Prawo konkurencji

•

Prawo podatkowe

•

Ubezpieczenia

•

Prawo pracy

Country desks

•

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

•

French Desk

•

•

German Desk

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacje

•

Iran Desk

•

Prawo własności intelektualnej

•

Japan Desk

•

Prawo zamówień publicznych

•

Rynki kapitałowe

•

Spory i transakcje budowlane
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Pracujemy w zespołach
dostosowanych do
potrzeb klientów
w wielu branżach
i obszarach
geograficznych. Takie
podejście pomaga
sprostać wymaganiom
naszych klientów,
a my spełniamy
te oczekiwania,
dostarczając
odpowiedzi na
wszelkie pytania.

Osiągnięcia

Chambers Europe
Dentons, jako jedyna kancelaria na
polskim rynku została wyróżniona
we wszystkich 19 uwzględnionych
w rankingu dziedzinach prawa.
Chambers Europe rekomenduje
również aż 41 prawników Dentons –
najwięcej ze wszystkich działających
w Polsce firm prawniczych.
„Firma prawnicza roku w Europie
Środkowo-Wschodniej”
Chambers Europe Awards for
Excellence, 2018
“Europejska firma prawnicza roku”
Chambers Europe Awards for
Excellence, 2017

Rankingi

Międzynarodowy zespół

Nasi prawnicy otrzymują
rekomendacje w najważniejszych
krajowych i międzynarodowych
rankingach firm prawniczych. Wielu
z nich to niekwestionowani liderzy w
dziedzinach, którymi się zajmują.

Oprócz szerokiej gamy usług
oferujemy klientom dostęp do
wiedzy, umiejętności i doświadczenia
prawników Dentons na całym świecie.
W skład naszego zespołu wchodzą
profesorowie prawa, doradcy
z uprawnieniami w zakresie prawa
polskiego, francuskiego, angielskiego,
amerykańskiego, a także prawnicy
(w ramach Country Desks)
specjalizujący się w obsłudze
podmiotów gospodarczych
i inwestorów z Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Ukrainy oraz Indii, Iranu,
Japonii i Chin.

Najnowsze notowania
Rankingowe
Pierwsze miejsce w największym
w Polsce rankingu kancelarii
prawniczych w dwóch głównych
kategoriach: liczba prawników
ogółem, liczba adwokatów i radców
prawnych.
Rzeczpospolita, 2012–2018
Dentons rekomendowany na
pierwszym miejscu w 6 kategoriach
prawa, wraz z 6 prawnikami
rekomendowanymi na pierwszym
miejscu indywidualnie.
Legal 500 EMEA, 2018
Dentons jako najbardziej pożądany
pracodawca roku w kategorii
„Firmy prawnicze 2016” w Polsce.
Antal, 2017

Internetowy serwis Public
Contracts in Poland
W ramach nowego serwisu kancelarii
Dentons, Public Contracts in Poland,
publikowane są najbardziej znaczące
ogłoszenia ofertowe w trybie
zamówień publicznych w sektorach
energetyki, infrastruktury i transportu.
Serwis prowadzony jest w języku
angielskim i przeznaczony jest dla firm
zagranicznych zainteresowanych
rynkiem polskim.
www.publiccontractsinpoland.com
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Działalność pro bono
Pomoc innym i współodpowiedzialność społeczna są istotną
częścią działalności kancelarii Dentons. Nasi prawnicy
regularnie angażują się w działalność pro publico bono,
umożliwiając lokalnym społecznościom dostęp do usług
prawnych. Jednocześnie, wychodząc poza wąski obszar
wolontariatu kompetencyjnego, redefiniują pojęcie społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w branży prawniczej.
W ostatnich latach nasze
działania pro bono wykraczają
poza swoją wąską definicję,
rozumianą jako świadczenie
porad prawnych instytucjom
i osobom prywatnym w potrzebie.
Jako Dentons nadajemy nowy
kształt działaniom z zakresu
społecznej odpowiedzialności
w branży prawniczej: angażujemy
się w działania edukacyjne
na rzecz dzieci i młodzieży
(lekcje o konstytucji w liceach),
działania na rzecz organizacji
profesjonalnych rozwijających
poszczególne dziedziny prawa

(szkolenie antykorupcyjne dla
ukraińskiej administracji), a także
indywidualnie angażujemy się
w działalność charytatywną,
wspierając materialnie
społeczności lokalne (zbiórki
pieniędzy i ubrań). Nasza firma
zachęca do aktywnego działania
na rzecz lokalnych społeczności.
Prawnicy, angażujący się
w działania pro bono, mogą
liczyć na pokrycie przez
kancelarię kosztów swojej pracy
(do 40 godzin rocznie).

Pro bono w liczbach (2017):
2470

przepracowanych godzin

67

zaangażowanych prawników
(30% wszystkich)

Pro bono i wyróżnienia:
Dentons jako jedyna firma
prawnicza w Polsce, wróżniona
w 11. Edycji Rankingu
Odpowiedzialnych Firm
Dentons wyróżniony w 2017 roku
przez The Global Network for
Public Interest

Organizacje, które wsparliśmy w 2017 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum Pro Bono
Fundacja Dobra Wioska
Open Society Foundation
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych
Fundacja Polska Młodych
Fundacja Social Wolves
Fundacja Atlantic Council In
Europe

• Big Brothers Big Sisters Of Poland
• Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych
• Fundacja Pracownia Badań i
Innowacji Społecznych “Stocznia”
• Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
• Fundacja Tara
• Fundacja Refugee.pl
• Fundacja Ptaki Polskie
• Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
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• Fundacja Dobrej Edukacji
• Fundacja Ochrony Zwierząt i
Środowiska “Lex Nova”
• Stowarzyszenie Praktyków
Restrukturyzacji
• Dom Pomocy Społecznej w Łące
• Fundacja Family For Family
• Pilnet – The Global Network Of
Public Interest Law
• Fundacja Katalyst Engineering

