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JDP DRAPAŁA & PARTNERS – Kim jesteśmy?

• Zespół Infrastruktury oraz Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych JDP –

ponad 40 prawników, w tym 23 adwokatów i radców prawnych z kilku- lub

kilkunastoletnim doświadczeniem w kompleksowym doradztwie prawnym

i zastępstwie procesowym związanym w inwestycjami budowalnymi (infrastrukturalnymi).

▪ Doradzamy generalnym wykonawcom, inwestorom prywatnym oraz

podwykonawcom i dostawcom w związku z realizacją złożonych kontraktów

budowalnych i infrastrukturalnych (drogowych, kubaturowych,

modernizacjach linii kolejowych, budowie i modernizacji infrastruktury

energetycznej oraz budowie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej).

▪ Aktualnie prowadzimy ponad 180 postępowań sądowych i arbitrażowych

dotyczących inwestycji budowalnych i infrastrukturalnych (łączna wartość

przedmiotów sporu przekracza 3,0 miliardy PLN).
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JDP DRAPAŁA & PARTNERS – Kim jesteśmy?

• Mamy wyjątkowe doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu spraw dotyczących

podwyższenia wynagrodzenia w wyniku nieprzewidywalnego wzrostu cen i kosztów

(rebus sic stantibus).

• W 2017 r. uzyskaliśmy dla PORR S.A. precedensowy wyrok, na podstawie którego

wynagrodzenie zostało podwyższone w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen

asfaltu i paliw. Postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem. Orzeczenie to

stanowi punkt odniesienia dla dalszego rozwoju orzecznictwa.

• W chwili obecnej reprezentujemy Klientów w kilkudziesięciu postępowaniach

sądowych o podwyższenie wynagrodzenia (ryczałtowego i kosztorysowego)

wskutek zmiany cen i kosztów, w których łączna wartość przedmiotu sporów

przekracza 750 mln PLN.

• Więcej o naszym doświadczeniu można przeczytać w dedykowanej zakładce „waloryzacja

kontraktów” na stronie JDP – link

https://jdp-law.pl/waloryzacja-kontraktow/
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Kancelaria JDP została w latach 2018 - 2022

zaliczona do najwyższej pozycji (Top Tier)

w kategorii Construction/Construction Disputes.

Prof. Przemysław Drapała został piąty rok

z rzędu uznany za Leading Individual in Poland

w kategorii Construction/Construction Disputes

w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Nagrody i wyróżnienia 
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Klienci doceniają naszą wiedzę, doświadczenie

i zaangażowanie w rozwój ich biznesu. Od lat ich uznanie

znajduje wyraz w naszych wysokich pozycjach

w międzynarodowych rankingach, jak Chambers and Partners,

The Legal 500.

Regularnie zdobywamy wyróżnienia w takich kategoriach jak:

Construction; Dispute Resolution; Arbitration; Public

Procurement; Real Estate, Commercial, Corporate & M&A.

Dwukrotnie otrzymaliśmy także tytuł Doradcy Roku w ramach

konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”,

rozstrzygniętego podczas X i XII edycji konferencji

„Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

Nagrody i wyróżnienia 
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