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Dentons w Polsce
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Od ponad 30 lat jesteśmy obecni w Polsce. 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze największych 

i najbardziej innowacyjnych transakcji oraz sporów.

Największa firma prawnicza w Polsce: ponad 

230 prawników, doradców podatkowych oraz 

konsultantów doradzających we wszystkich obszarach 

prawa.

Naszymi klientami są globalne, 

międzynarodowe korporacje, 

a także regionalni i lokalni liderzy sektorowi.

Międzynarodowy zasięg: mamy biura w 82 

krajach i oferujemy wsparcie ponad 12 000 

prawników.

Świadczymy pełen zakres usług prawnych 

i podatkowych, w tym w obszarach niszowych, 

na rzecz klientów ze wszystkich głównych sektorów.

Jesteśmy jedną z najczęściej 

rekomendowanych firm prawniczych 

w Polsce. Jesteśmy jedyną kancelarią polecaną przez 

Chambers Europe 2022 we wszystkich badanych 

obszarach prawa.



Rozpoznawalność na rynku

• Jedyna kancelaria w Polsce sklasyfikowana przez Chambers 

Europe 2022 we wszystkich badanych dziedzinach prawa. 

Indywidualne rekomendacje otrzymało 36 prawników.

• Zwycięzca Chambers Europe Awards 2020 w kategorii 

Kancelaria Prawna Roku w Polsce.

• Jedenastokrotny zwycięzca największego rankingu kancelarii 

prawnych w Polsce organizowanego przez dziennik 

„Rzeczpospolita”.

• Jedyna kancelaria prawna, która znalazła się w rankingu 

ILFR1000 2022 na poziomie Tier 1 i Tier 2 we wszystkich 

badanych dziedzinach prawa. Prawnicy Dentons zdobyli więcej 

indywidualnych rekomendacji niż prawnicy jakiejkolwiek innej 

kancelarii.

• Jedna z dwóch firm w Polsce sklasyfikowanych przez Chambers 

Global 2022 w Band 1 pod względem transakcji 

transgranicznych.
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Dentons jest konsekwentnie uznawany za 

jedną z najlepszych firm prawniczych w 

Polsce i jest jedyną kancelarią, która 

znalazła się w rankingu Chambers Europe 
2022 we wszystkich badanych 

dziedzinach prawa.



Globalny zasięg
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Lokalizacje w kolorze fioletowym reprezentują biura Dentons.

Lokalizacje w kolorze niebieskim reprezentują firmy stowarzyszone, biura i specjalne sojusze.

Lokalizacje w kolorze zielonym oznaczają zatwierdzone połączenia, które nie zostały jeszcze sformalizowane.

Lokalizacje w kolorze szarym oznaczają Brazylijski Sojusz Strategiczny.

Lokalizacje w kolorze brązowym reprezentują biura, które Dentons wyłączył ze swej sieci.

Czerwiec 2022

82
kraje

207
biur

12 000
prawników



Bieżące wyzwania
Energia, paliwa, CO2

TGE S.A. Raport miesięczny – maj 2022
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Bieżące wyzwania
Energia, paliwa, CO2

https://tradingeconomics.com/commodity/carbon
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Bieżące wyzwania
Energia, paliwa, CO2

TGE S.A. Raport miesięczny – maj 2022
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Bieżące wyzwania
Cele transformacji klimatycznej

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 18 maja 2022, Bruksela
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REPowerEU
Oszczędzanie energii, więcej OZE, paliwa alternatywne
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REPowerEU

Co to znaczy w praktyce?

• Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 18 maja 2022, 

Bruksela

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 18 maja 2022, Bruksela
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REPower EU i realia krajowe
Działania średnio- i długoterminowe

Ambitniejsze obowiązki 

krajowe

Lepsze wdrażanie wyników 

audytów energetycznych

Minimalne charakterystyki 

i normy

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Aktywny odbiorca

Corporate PPA 

(umowy OZE)

Linie bezpośrednie

Pompy ciepła

CZYSTE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE

Poligeneracja

Zielony wodór i paliwa 

alternatywne (RFNBO)

Rola biomasy

ROZWÓJ PALIW ALTERNATYWNYCH I TECHNOLOGII
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Na rynku są dostępne 
wysokotemperaturowe pompy ciepła, 
które są podobno w stanie 
produkować nawet parę. Ich 
przydatność zależy od tego, o jak 
wysokich parametrach pary mówimy 
(temperatura/ciśnienie) oraz czy w 
danym zakładzie znajdziemy 
odpowiednie (mocowo i o stabilnym 
charakterze pracy) tzw. "dolne 
źródło" ciepła. 

Wytworzenie pary jest zawsze 
związane z procesem nagrzewania 
wody tą czy inną metodą. 
[Wybór rozwiązań zdeterminują realia 
każdego zakładu]
Można np. zastosować kotły gazowe 
w miejsce węglowych lub układ z 
odzyskiem ciepła i uzyskać wyższą 
sprawność całego procesu.
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