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W związku ze zmianami cen rudy żelaza, gwałtownemu wzrostowi ulegają także ceny stali oraz zbrojenia,
co bezpośrednio wpływa zarówno na sytuację podwykonawców i dostawców tych materiałów, a także
generalnych wykonawców realizujących (prywatne i publiczne) inwestycje. W wyniku tych zmian firmy
poszukują prawnych możliwości uzyskania podwyższenia wynagrodzenia w celu pokrycia dodatkowych
kosztów lub strat spowodowanych wspomnianym wzrostem cen w okresie 2020-21.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych doświadczeniach oraz

unikalnym know-how – w jaki sposób przygotować oraz dochodzić roszczeń o waloryzację

wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali. Więcej

Kancelaria JDP - specjalizujemy się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym na rzecz
wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji
budowlanych i infrastrukturalnych, m.in. kolejowych, drogowych, mostowych, sieci przesyłowych,
obiektów: energetycznych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych powadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych
postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania
polskiego orzecznictwa sądowego. 
Aktualnie prowadzimy ponad 100 postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji
budowlanych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przedmiotów sporu przekraczającej 2,5 mld PLN.

Czy nagły wzrost cen rudy żelaza i stali w ostatnim czasie (2020-21) ma cechy nadzwyczajnej

zmiany stosunków w rozumieniu Kodeksu cywilnego?

Jakie roszczenia mogą powstać w związku z obserwowanym nagłym wzrostem cen stali? Komu

roszczenia te przysługują?

W jaki sposób można uzyskać podwyższenie wynagrodzenia w związku ze zmianą cen stali i jaką

przyjąć strategię prawną w tym celu? 

Czy zamawiający publiczni mogą odpowiadać solidarnie z generalnym wykonawcą za

podwyższone wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dostawcy w związku z nagłym

wzrostem cen stali?

Zaproszenie skierowane jest do firm członkowskich PUDS:
 

liderów z branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz największych firm zajmujących się dystrybucją 
 oraz przetwórstwem wyrobów hutniczych w Polsce, przedsiębiorców działających 

w otoczeniu rynku stali
Webinar może okazać się szczególnie przydatny dla członków zarządu, dyrektorów finansowych,

szefów działów prawnych oraz koordynatorów pionów w działach prawnych ww. firm.
 

ROSZCZENIA O PODWYŻSZENIE WYNAGRODZENIA 
W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM CEN STALI (2020-2021) 

– PRZYGOTOWANIE I DOCHODZENIE

WEBINAR POPROWADZĄ:  
 

Prof. Przemysław Drapała - Partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym
dla wiodących wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, inwestorów prywatnych oraz podwykonawców, pełnomocnik
procesowy w ponad 100 postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych oraz
infrastrukturalnych, uznany w prestiżowym międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 za Leading
Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes (2018, 2019, 2020), wyróżniony w tej kategorii także w
międzynarodowym rankingu Chambers Europe, kieruje zespołem 30 prawników.

Adw. Mariusz Nowakowski, MLE – Senior Associate w kancelarii JDP, od ponad 10 lat reprezentuje wiodących polskich
oraz zagranicznych wykonawców z branży inwestycji drogowych, kolejowych, energetycznych oraz przemysłowych w
sporach sądowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, specjalizuje się w postępowaniach o podwyższenie
wynagrodzenia z uwagi na nadzwyczajne zmiany kosztów realizowania inwestycji (rebus sic stantibus), posiada bogate
doświadczenie w doradztwie w toku negocjowania, wykonywania oraz rozliczania umów o roboty budowlane (tzw. claim
management).

Jakub Oliver Hotewicz - Associate w kancelarii JDP, specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych
prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów
infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) z zakresu waloryzacji umownej i sądowej oraz wynagrodzenia za
roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się doradztwem dla branży budowlanej i infrastrukturalnej oraz z zakresu prawa
zamówień publicznych.

 
 

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

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY:

ZAPROSZENIE NA WEBINAR

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny
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https://jdp-law.pl/
https://www.puds.pl/
https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/roszczenia-o-podwyzszenie-wynagrodzenia-w-zwiazku-ze-wzrostem-cen-stali-2020-2021-/register?_ga=2.164070527.1560039809.1615470706-744711051.1608636174

