Ustawodawstwo i regulacje
prawne

Niezależnie od gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa działające na globalnym rynku stają dzisiaj przed szeregiem
problemów o charakterze politycznym i regulacyjnym. Ustawodawstwo, polityka rządów oraz powstające i
zmieniające się regulacje prawne w globalnej gospodarce zwiększają każdego dnia ryzyko, jakie ponoszą
przedsiębiorcy. Na arenie, gdzie gra toczy się o najwyższe stawki, firmy potrzebują skoordynowanej obsługi prawnej,
aby móc przewidywać zmiany w otoczeniu legislacyjnym i regulacyjnym, przekładać je na własne działania, a nawet
wpływać na nie w możliwym zakresie.
Prawnicy Dentons potrafią poruszać się na styku biznesu, prawa oraz polityki. Współpracując z nami masz po
swojej stronie silnego sojusznika.
Dzięki rozumieniu i umiejętności przewidywania trendów, dajemy klientom możliwość reagowania na zmiany w
otoczeniu regulacyjnym i legislacyjnym. Jesteśmy dla nich przewodnikiem na każdym etapie tego procesu,
począwszy od planowania oraz zarządzania ryzykiem, poprzez strategię komunikacji aż do interwencji
administracyjnej i sądowniczej.
Nasi klienci mają możliwość uzyskania dodatkowych bodźców dla rozwoju swoich przedsiębiorstw korzystając ze
strategicznego, wsparcia, jakie zapewniają doradcy biegli w relacjach z aparatem władzy i rozumiejący mechanizmy
procesów politycznych. Dzięki doświadczeniu, zarówno w kontaktach z władzami rządowymi, jak i znajomości ściśle
regulowanych gałęzi gospodarki, zyskujemy odpowiednią perspektywę i wyważony pogląd na rozmaite zagadnienia.
Nasze relacje z przedstawicielami władzy publicznej, regulatorami oraz pracodawcami pozwalają nam sięgać
wzrokiem daleko poza horyzont. Oferujemy naszym klientom wykorzystanie tej wiedzy do realizacji ich własnych
wizji biznesowych.

Obszary działalności:
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• Bezpieczeństwo narodowe Stanów
Zjednoczonych

• Compliance i zarządzanie ryzykiem

• Przepisy edukacyjne
• Przepisy federalne a marketing (Stany
Zjednoczone)

• Kapitał informacyjny

• Regulacja obrotu handlowego

• Komunikacja strategiczna

• Regulacje dotyczące opieki medycznej

• Lobbing i sprawy rządowe

• Regulacje energetyczne

• Pomoc publiczna

• Regulacje instytucji nadzoru finansowego

• Prawo i polityka Indian (Stany Zjednoczone) • Regulacje sektora bankowego
• Prawo i polityka unijna

• Regulacje transportowe

• Prawo ludności rdzennej (Kanada)

• Regulacje z zakresu ochrony środowiska

• Prawo mediów

• Śledztwa Kongresu (Stany Zjednoczone)

• Prokurator stanowy (Stany Zjednoczone)

• Wybór lokalizacji nieruchomości i zachęty

• Przepisy dotyczące ubezpieczeń

inwestycyjne
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