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Kancelaria JDP - Jesteśmy czołową polską kancelarią specjalizującą się w doradztwie prawnym 
i zastępstwie procesowym dotyczącym realizacji dużych inwestycji budowlanych
i infrastrukturalnych, w szczególności kolejowych, drogowych, mostowych, obiektów energetycznych,
sieci przesyłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Mamy unikalne
kompetencje w doradztwie związanym z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz
prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych. 
Z sukcesem doradzamy i reprezentujemy wykonawców w postępowaniach przeciwko zamawiającym
publicznym i prywatnym. Reprezentujemy również uczestników procesu budowlanego w szeregu
sporów z podwykonawcami, które dotyczą m.in. terminowości oraz prawidłowości robót
zrealizowanych przez tych podwykonawców.

Arcadis - Jest międzynarodową firmą specjalizującą się w konsultingu, projektowaniu, inżynierii oraz
zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów wodnych, środowiska naturalnego
i budownictwa. Koncentrujemy się na projektach, które przyczyniają się do wzrostu jakości życia,
mobilności i bezpieczeństwa. Jako jedna z największych firm doradczo – inżynierskich na świecie
dążymy do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w równowadze, a także z uwzględnieniem
środowiska naturalnego i potrzeb społeczeństwa.

 Zarysowanie ram prawnych i regulacji;
 Główni inwestorzy i źródła finansowania;
Uwarunkowania inwestycji śródlądowych i portowych;
Wstęp do specyfiki inwestycji hydrotechnicznych (pod kątem prawnym);
Case study - omówienie technicznych i prawnych aspektów wystąpienia wybranych
(typowych dla  inwestycji hydrotechnicznych) zdarzeń mających charakter tzw. „siły
wyższej” (np. powodzie, niski poziom wód, zbyt niskie temperatury, COVID-19).
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Zaproszenie kierujemy do: 
generalnych wykonawców, członków zarządów odpowiedzialnych za działania operacyjne,

dyrektorów operacyjnych, dyrektorów pionów hydrotechniki i pionów infrastruktury,
dyrektorów działów ofertowania oraz kadry zarządzającej.

WEBINAR POPROWADZĄ:

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarium.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Iwo Franaszczyk 
associate w Zespole Postępowań  Sądowych 
i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury

ZAPROSZENIE NA WEBINAR

Filip Rasała, LL.M.
radca prawny, senior associate w Zespole Postępowań 
Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury

INWESTYCJE HYDROTECHNICZNE W POLSCE -
PERSPEKTYWY I ZAKRES PRAWNY

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny

Krzysztof Kutek 
Dyrektor Pionu Wody

Rafał Kuśmierz  
Dyrektor Pionu Infrastruktury

PROGRAM:

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/inwestycje-hydrotechniczne-w-polsce-perspektywy-i-zakres-prawny/register

