
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. Jesteśmy uznawani za liderów w obszarze Prawa zamówień

publicznych i prowadzimy największe postępowania w przetargach infrastrukturalnych w kraju. Każdego roku

bierzemy udział w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,

doprowadzając niejednokrotnie do precedensowych wyroków.

W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych powadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych

postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego

orzecznictwa sądowego.

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers

Europe i Legal 500, a jej partnerzy i kierujący specjalizacjami zajmują czołowe miejsca w kategoriach:

Construction; Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration i Commercial, Corporate & M&A.

Obecnie automatyzacja i robotyzacja to szansa na zmianę jakości oraz wielkości produkcji dla

polskiego przemysłu. Dla niektórych firm to wręcz konieczność, aby dalej funkcjonować na rynku.

Pojawia się przy tym wiele rozmaitych programów wsparcia finansowego dla tej transformacji. 

W najbliższym czasie wiele firm musi przygotować się na zakup ich pierwszego robota

przemysłowego albo dalej rozbudowywać swój park maszynowy. Jednak już nawet sam wybór

formy umowy oraz źródła finansowania generuje sporo trudności dla przedsiębiorców. 

W trakcie webinaru organizowanego przy udziale Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK

MIELEC oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej chcemy przybliżyć podstawowe pojęcia

oraz zwrócić uwagę na ważne zagadnienia w tej materii.

1.0       Jakie są różnice pomiędzy umowami stosowanymi w obrocie na nabycie robotów

            przemysłowych lub linii produkcyjnych?

2.0      Jakie mają znaczenie kluczowe postanowienia umowne w negocjowanych umowach?

3.0      Jakie ryzyka mogą się wiązać z nabywaniem robota od podmiotu nie mającego w Polsce

            ani spółki, ani nawet oddziału?

4.0      Jak zabezpieczyć się na wypadek problemów z działaniem robota lub kondycją finansową

            swojego kontrahenta?

Zaproszenie kierujemy do: prezesów, dyrektorów i właścicieli firm przemysłowych 

i produkcyjnych; dyrektorów poszczególnych zakładów; dyrektorów i kierowników

działów zakupów; dyrektorów i kierowników działów odpowiedzialnych za parki

maszynowe; prawników wewnętrznych.
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Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe

postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę

wojciech.bazan@jdp-law.pl

Webinar poprowadzi   :

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:
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