
W związku ze zmianami cen rudy żelaza, panującą hossą na rynku w wyniku, której popyt

przewyższa podaż, gwałtownemu wzrostowi ulegają także ceny stali nierdzewnej, co bezpośrednio

wpływa zarówno na sytuację producentów, jak i dostawców tego materiału. W wyniku tych zmian

firmy poszukują prawnych możliwości uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia / ceny w celu

uniknięcia lub chociaż ograniczenia dodatkowych kosztów oraz strat spowodowanych

wspomnianym wzrostem cen w okresie 2020-2021. 

W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych doświadczeniach oraz

unikalnym know-how – w jaki sposób przygotować, dochodzić i bronić się przed roszczeniami 

o waloryzację wynagrodzenia / zmianę ceny w związku ze wzrostem cen stali nierdzewnej. 

Szkolenie pozwoli Państwu poznać strategie działania, które mogą realizować firmy w celu

zabezpieczenia swoich interesów w związku ze wzrostem cen.

1.0       Czy nagły wzrost cen rudy żelaza i stali nierdzewnej w ostatnim czasie (2020 - 2021) ma

            cechy nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu Kodeksu cywilnego?

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

            nierdzewnej oraz innych komponentów? Komu roszczenia te przysługują?

3.0      W jaki sposób można uzyskać podwyższenie wynagrodzenia / obniżenie cen w związku ze

            zmianą cen stali nierdzewnej i jaką przyjąć strategię prawną w tym celu? Jak bronić się

            przed takimi roszczeniami? 

4.0      Jakie są mity i fakty związane z dochodzeniem podwyższenia wynagrodzenia / obniżeniem

            ceny?

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.

Zaproszenie kierujemy do liderów z branży produkcji stali nierdzewnej oraz największych

firm zajmujących się dystrybucją i przetwórstwem wyrobów hutniczych w Polsce,

przedsiębiorców działających w otoczeniu rynku stali nierdzewnej. 

Nasze webinarium może okazać się szczególnie przydatne dla członków zarządu,

dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, koordynatorów pionów w działach

prawnych, jak również szefów działów zakupów i sprzedaży ww. firm.

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Adw. Mariusz Nowakowski, MLE

 Jakub Oliver Hotewicz

Partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla

polskich i zagranicznych podmiotów w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, 

w tym wiodących wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, inwestorów prywatnych oraz

podwykonawców, pełnomocnik procesowy w ponad 100 postępowaniach sądowych 

i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, uznany w prestiżowym

międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 za Leading Individual in Poland 

w kategorii Construction/Construction disputes (2018, 2019, 2020, 2021), wyróżniony w tej kategorii

także w międzynarodowym rankingu Chambers Europe, kieruje zespołem 30 prawników. 

Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży

automotive, real estate, producentów, dostawców technologii, a także instytucji finansowych.

Roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

ze wzrostem cen stali nierdzewnej (2020-2021) –

przygotowanie, dochodzenie i obrona
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