
ZAREJESTRUJ SIĘ

Przedsiębiorcy – działający w każdej z dziedzin gospodarki – muszą mierzyć się od kilku lat

z trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym, 

w tym rosnącymi kosztami, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego 

realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Kolejne komplikacje wynikają ze skutków wybuchu epidemii, a także wojny w Ukrainie oraz 

powiązanych z nimi efektów gospodarczych. Powyższe okoliczności zwykle uniemożliwiają 

zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego 

wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w najlepszym wypadku) braku 

osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy wykonawców i zleceniobiorców oddziałują 

natomiast na sytuację ich kontrahentów, przez co wszystkie strony powinny poszukiwać 

sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej.

Strony zawierają już aneksy „waloryzacyjne”, sądy rozpoznają sprawy dotyczące wzrostu 

kosztów, a ustawodawca uchwalił „specustawę”. Jak reaguje rynek? Na co mogą liczyć 

przedsiębiorcy doznający strat? Co dalej, jeśli aneks nie zostanie zawarty albo nie pozwoli 

wystarczająco poprawić wyniku finansowego?

Program:

1.0       Co wydarzyło się w gospodarce w ostatnich latach?

2.0      Jakie strategie mogą obrać przedsiębiorcy w przypadku radykalnego wzrostu kosztów?

3.0      Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, by odpowiednio udokumentować

            i skutecznie dochodzić swych roszczeń?

4.0      Jakich sposobów i warunków zmiany umowy mogą spodziewać się przedsiębiorcy? 

            Jaka jest dotychczasowa praktyka?

5.0      Co robić, gdy aneks waloryzacyjny nie pozwala wystarczająco poprawić wyniku

           finansowego?

Trzy lata dynamicznych zmian realiów rynkowych i wzrostów cen
– jak reaguje rynek? Jak zmienić kontrakt? Jak zrekompensować 

rosnące koszty?

 

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców realizujących umowy 

o zamówienia publiczne i kontrakty w obrocie prywatnym.
 

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, 

szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, 

pracowników działów zakupów i sprzedaży.
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Webinar poprowadzi :

Kancelaria JDP –  jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych. W ostatnich 15 latach kancelaria JDP z sukcesem reprezentowała wiodących 
wykonawców w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących podwyższenia 
(waloryzacji) wynagrodzenia.

Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. kolejowych, drogowych, mostowych, 
energetycznych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą 
kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych 
lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa. 

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, 
Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute 
Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.

Udział jest bezpłatny. Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa 
w webinarze. Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest podanie adresu e-mail ze służbową 

domeną. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń na webinar w celu wykluczenia 
udziału osób prowadzących działalność konkurencyjną wobec Organizatora  oraz 

pełnomocników, pracowników, współpracowników lub członków organów lub innych 
interesariuszy podmiotów, przeciwko którym prawnicy JDP świadczą doradztwo prawne. 
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