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XIII Europejski  
Kongres Gospodarczy 
w Katowicach
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Poznaj zespół Dentons, największej 
kancelarii prawnej w Polsce i na  świecie.

Od lat wspieramy wymianę pomysłów  
i doświadczeń na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach.
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Sesje z udziałem Dentons

20 września 2021 r. | 16.30–17.30

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Sto sześćdziesiąt umów od 2009 r. – jak przełamać impas? Obawy samorządów  
i ich źródła. Formuła PPP a malejący strumień środków unijnych i przedłużająca  
się pandemia oraz związany z nią kryzys. Jak prawidłowo oszacować ryzyko?  
W poszukiwaniu dobrych przykładów: postulowana i faktyczna rola państwa  
w rozwoju PPP.

20 września 2021 r. | 16.30-18.30 

Zielona transformacja energetyki

Inwestycje w źródła niskoemisyjne. Miks energii na krajowym rynku. Polityka 
energetyczna Polski do 2040 r. Ile OZE w systemie i pod jakimi warunkami? 
Strategia energetyczna państwa a transformacja polskiego sektora energii  
– potencjalne skutki dla producentów, odbiorców i cen energii, a także dla rynku  
i inwestycji w energetyce. Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych  
firm polskiej energetyki. Fit for 55 – szansa na przyspieszenie transformacji  
czy kosztowne wyzwanie? 

21 września 2021 r. | 9.30–11.00 

Energia odnawialna w Polsce i na świecie

Fotowoltaika i generacja wiatrowa, wodór, biogaz. Trendy, technologie, koszty, 
regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Jak zapewnić 
stabilność systemu – magazynowanie energii i paliwa „przejściowe”.  
Aukcyjny system wsparcia OZE do 2026 r.



4  •  dentons.com

Piotr Nerwiński 
Partner 
piotr.nerwinski@ 
dentons.com

Cezary Przygodzki 
Partner 
cezary.przygodzki@ 
dentons.com

21 września 2021 r. | 11.30–13.00 

Offshore

Ustawa i co dalej? Pięć podmiotów, osiem projektów – inwestorzy zaangażowani 
w rozwój energetyki na polskim Bałtyku. Rola współpracy międzynarodowej 
i dostępu do technologii, polonizacja. Produkcja dla offshore jako polski atut. 
Harmonogram wzrostu udziału polskiego kapitału w projektach offshore 
realizowanych na Bałtyku. Ceny energii z farm wiatrowych – czy gwarantują 
rozwój branży? Koszty inwestycji.

22 września 2021 r. | 11.30–13.00 

System podatkowy w Polsce – dokąd zmierzamy?

Podatkowy reset – zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie. Od oceny kierunków  
do propozycji konkretnych rozwiązań. Realizacja podatkowych koncepcji 
Polskiego Ładu i ich potencjalne skutki dla gospodarki i przedsiębiorczości  
w Polsce. Kto skorzysta, kto poniesie koszty zmian? Optymalny dla Polski  
model podatkowy. Czy możliwe są podatki apolityczne? 
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Wspieramy gospodarkę od 3 dekad
Dentons to największa kancelaria prawna w Polsce  
i na świecie. Nasze prawniczki, prawnicy oraz konsultanci  
od 30 lat wspierają przedsiębiorców, biorąc udział 
w kluczowych i największych transakcjach 
kształtujących nowoczesną, europejską gospodarkę.  
Ponad 400-osobowy zespół zapewnia  
wielopłaszczyznowe wsparcie i policentryczne 
podejście do najbardziej skomplikowanych projektów. 

Pracujemy w sposób zintegrowany i nowoczesny,  
a nasze działania i zasób wszechstronnej i praktycznej 
wiedzy pomagają przedsiębiorcom zmienić status 
quo i planować przyszłość dla swojego biznesu.

Pomagamy strategicznie  
planować rozwój biznesu
W dzisiejszej rzeczywistości należy brać pod uwagę 
nie tylko bieżące otoczenia prawne, gospodarcze  
i klimatyczne, ale też z uwagą śledzić nadchodzące 
zmiany i prognozować rozwój wypadków. Nowoczesny 
biznes oznacza odpowiedzialne rozwijanie gospodarki 
i poszukiwanie rozwiązań, które sprawdzą się nie tylko 
jutro, ale też w dalszej przyszłości.

Pracujemy w zespołach, które łączą wiedzę i doświadczenie 
z różnych praktyk i dziedzin gospodarki. Tym, co łączy 
różnorodne projekty, przy których doradzamy, jest 
nasza filozofia strategicznego planowania działań 
i proponowania indywidualnych rozwiązań, które będą 

trwale wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, 
zarówno w Polsce, jak i w regionie.

Oferujemy wsparcie  
w czasie pandemii
Stworzona przez Dentons platforma COVID-19 
Hub stanowi cenne źródło informacji przydatnych 
organizacjom, przedstawiając aktualne, zebrane z całego 
świata dane dotyczące zatrudnienia i prawa pracy, 
opracowania na temat prywatności danych, prawa 
upadłościowego, praktyk antymonopolowych i z zakresu 
prawa konkurencji, a także ponad tysiąc merytorycznych 
analiz. Dodatkowo, platforma COVID-19 Hub zawiera 
specjalną sekcję poświęconą działaniom pro bono.  

Więcej informacji:  
https://www.dentons.com/pl/covid-19

Zainaugurowaliśmy cykl projektów 
społecznych z okazji 30-lecia 
działalności kancelarii w Polsce 
Z okazj jubileuszu uruchomiliśmy całoroczny projekt 
#1YearChallenge, który składa się z cyklu inicjatyw, 
realizowanych na przestrzeni całego roku 2021 r. 
Są to inicjatywy wspierające kulturę, edukację, 
programy ekologiczne oraz działania lokalnych 
społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem 
warszawskiego Powiśla, w którym znajduje się  
siedziba naszej kancelarii.

https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub
https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub
https://www.dentons.com/pl/covid-19
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Ranking The Legal 500 
EMEA 2021

W 2021 kancelaria Dentons w Polsce 
otrzymała rekomendacje w 19 z 21 

badanych obszarów, w tym 12  
na najwyższym poziomie. 

Ranking Chambers  
Global 2021

Dentons w Polsce jest kolejny rok  
z rzędu rekomendowany przez 

Chambers Global we wszystkich  
7 badanych obszarach.

Ranking Chambers  
Europe 2021

Warszawskie biuro Dentons zdobyło 
wyróżnienia we wszystkich obszarach prawa 

branych pod uwagę w zestawieniu.

Ranking Kancelarii Prawniczych  
Dziennika „Rzeczpospolita”

Dentons po raz 10. z rzędu zwyciężył w 
największym w Polsce rankingu kancelarii. 

Cieszymy się zaufaniem klientów
 
Warszawskie biuro Dentons jest najczęściej nagradzaną i wyróżnianą firmą prawniczą w Polsce.  
Cieszymy się nie tylko uznaniem klientów, ale też przedstawicieli branży prawniczej.
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Dentons w Polsce – nasze osiągnięcia 
 
Jako największa kancelaria w Polsce i na świecie na co dzień doradzamy przy złożonych transakcjach  
i wielopoziomowych projektach, często realizowanych w dłuższej perspektywie. W wymiarze strategicznym 
pandemia COVID-19 nie zmieniła ani naszych planów biznesowych, ani struktury kancelarii. W roku 2020  
nadal aktywnie wspieraliśmy naszych klientów, z których wielu działało w nowych okolicznościach i mierzyło  
się ze skutkami wywołanymi pandemią.

klientów
1 279 

godzin spędzonych  
na pracach pro bono

3 688 

prawniczek i prawników  
z indywidualnymi wyróżnieniami  
w rankingu Chambers Europe 2021

Ponad 30 
przepracowanych godzin
283 235 

230 mln złotych 
zwiększenie przychodów  
do rekordowej kwoty

393
pracowników  
i współpracowników

prawniczek i prawników
252

Kancelaria Dentons  
najbardziej pożądanym  
miejscem pracy według  
ELSA Poland30 lat w Polsce

Z okazji naszego jubileuszu 
uruchomiliśmy całoroczny  
cykl inicjatyw społecznych  
#1YearChallenge

30
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Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością spotkamy się z Państwem podczas  
XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 
Zapraszamy do udziału w naszych panelach oraz  
do rozmów kuluarowych.

Nasze warszawskie biuro oraz inne kanały komunikacji  
są dla Państwa otwarte.

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. 
Ul. Zajęcza 4  
00-351 Warszawa

E:  warsaw.europe@dentons.com 
T:  22 242 52 52 
L:  https://www.linkedin.com/showcase/dentons-w-polsce 
W: www.dentons.com/pl

x-apple-data-detectors://12
x-apple-data-detectors://12
mailto:warsaw.europe@dentons.com
tel:022%C2%A0242%C2%A052%C2%A052
https://www.linkedin.com/showcase/dentons-w-polsce
http://www.dentons.com/pl
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CSBrand-34322-Dentons at European Economic Congres Katowice-07 — 07/09/2021

O KANCELARII DENTONS

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek  
i profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z wyzwaniami 
i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, 
zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi klientów,  
Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. 

dentons.com

www.dentons.com

