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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DEWELOPERA

W RELACJI Z KLIENTEM
AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY PRAWNE

PROBLEMATYKA KONSTRUOWANIA 
UMÓW DEWELOPERSKICH

REJESTR KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH 
W UMOWACH DEWELOPERSKICH

NOWELIZACJA USTAWY DEWELOPERSKIEJ – 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

KONSEKWENCJE KONTROLI UOKIK – 
MOŻLIWOŚCI NAŁOŻENIA KAR I ICH WYSOKOŚĆ

10PUNKTÓWdla Radców Prawnych

8PUNKTÓWdla Adwokatów
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI
Ostatnie lata były dla branży deweloperskiej okresem dynamicznego rozwoju, jednak 
w  jego trakcie okazało się, że istnieje szereg problematycznych kwestii, utrudniają-
cych relacje między deweloperem a  klientem. Jak zapowiedział Prezes UOKiK, zo-
staną one uregulowane dzięki nowelizacji ustawy deweloperskiej, która będzie miała 
ogromny wpływ na realizację przyszłych inwestycji. W czasie naszej konferencji zdo-
będą Państwo kompleksową wiedzę zarówno w zakresie tego, jak przygotować się do 
nadchodzących zmian prawnych, jak też jak poradzić sobie z aktualnymi problemami, 
występującymi w  branży. Wybitni eksperci podzielą się z  Państwem swoją wiedzą 
między innymi w  zakresie prawidłowego tworzenia umowy deweloperskiej, rejestru 
klauzul niedozwolonych, postępowań i kontroli UOKiK, jak też nowelizacji ustawy de-
weloperskiej oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego.

GŁóWNE ZAGADNIENIA
•	 Problematyka konstruowania umów deweloperskich

•	 Rejestr	klauzul	niedozwolonych	w umowach	deweloperskich

•	 Nowelizacja ustawy deweloperskiej

•	 Postępowania	prowadzone	przez	UOKiK	–	na	co	należy	zwrócić	uwagę

•	 Opóźnienie	w realizacji	inwestycji	po	stronie	generalnego	wykonawcy,	 
a możliwość	zmiany	umowy	deweloperskiej	–	case	study

•	 Roszczenia	właścicieli	i wspólnot	wobec	dewelopera

•	 Zasady kontroli deweloperów przez banki po likwidacji otwartych  
mieszkaniowych rachunków powierniczych

PRelegeNci

Jacek Łubecki
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK,  
KANCELARIA NOREK I WSPÓLNICY

Marcin Płoszka
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK  
KANCELARIA RObASzEWSKA & PłOSzKA, 
RADCOWIE PRAWNI

dr Dominik Sypniewski
RADCA PRAWNY,  
HEAD Of REAL EStAtE & CONStRUCtION, 
KANCELARIA GÓRALSKI&GOSS LEGAL

Łukasz Dubicki
ADWOKAt, zAłOżYCIEL KANCELARII 
DUbICKI I WSPÓLNICY

dr Małgorzata 
Krasnodębska-Tomkiel
RADCA PRAWNY, PARtNER,  
KANCELARIA HANSbERRY-tOmKIEL

Magdalena Mila
PRAWNIK,
KANCELARIA NOREK I WSPÓLNICY
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09:00 REJEStRACJA UCzEStNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30  RoSzczenia wŁaścicieli i wSPólnoT  
wobec DeweloPeRa

• Roszczenia klientów – jak się przed nimi bronić
• Roszczenia klientów – najnowsze orzecznictwo
• Obowiązki informacyjne względem nabywcy (również w kontekście 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)
• Stosowanie postanowień RODO w kontakcie z klientem

10:30 PRzERWA KAWOWA

11:00  KonSTRuowanie uMów DeweloPeRSKich  
w świeTle Klauzul nieDowolonych

• Cechy charakterystyczne umowy deweloperskiej – ujęcie praktyczne 
• Wrażliwe obszary umowy deweloperskiej (zmiana powierzchni lokalu, 

pełnomocnictwa, kary umowne, odbiór lokalu)
• Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Jacek Łubecki, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy
Magdalena Mila, Prawnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy

13:00 PRzERWA NA LUNCH

14:00  PoSTęPowania PRowaDzone PRzez uoKiK –  
na co należy zwRócić uwagę

• Kontrole i przeszukania UOKiK – jak się do nich przygotować
• Konsekwencje kontroli UOKiK – możliwości nałożenia kar i ich wysokość

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Radca prawny, Partner,  
Kancelaria Hansberry-tomkiel

15:30 zAKOńCzENIE PIERWSzEGO DNIA KONfERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY
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09:00 REJEStRACJA UCzEStNIKÓW; PORANNA KAWA

09:30  nowelizacJa uSTawy o ochRonie PRaw nabywcy 
loKalu MieSzKalnego lub DoMu JeDnoRoDzinnego – 
naJważnieJSze zMiany

• zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie nowej  
ustawy deweloperskiej 

• Wątpliwości interpretacyjne związane z nowelizacją ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

• Problemy związane z nabywaniem nowych nieruchomości  
przez dewelopera

• Problematyka zakupu gruntów przez dewelopera

Marcin Płoszka, Radca prawny, Wspólnik,  
Kancelaria Robaszewska & Płoszka, Radcowie Prawni

11:00 PRzERWA KAWOWA

11:30  zaSaDy KonTRoli DeweloPeRów PRzez banKi 
oRaz zaSaDy funKcJonowania DeweloPeRSKiego 
funDuSzu gwaRancyJnego weDŁug PRoJeKTu 
noweJ uSTawy DeweloPeRSKieJ

Łukasz Dubicki, Adwokat, założyciel Kancelarii Dubicki i Wspólnicy

12:30 PRzERWA NA LUNCH

13:30  oPóźnienie w RealizacJi inweSTycJi Po STRonie 
geneRalnego wyKonawcy, a Możliwość zMiany 
uMowy DeweloPeRSKieJ – caSe STuDy

• Odpowiedzialność dewelopera za usterki budynku – różnice między 
rękojmią a gwarancją

• Likwidacja spółki celowej a odpowiedzialność za usterki
• Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany 

dla deweloperów 

dr Dominik Sypniewski,Radca prawny, Head of Real Estate & Construction, 
Kancelaria Góralski&Goss Legal

15:00  zAKOńCzENIE KONfERENCJI;  
WRęCzENIE CERtYfIKAtÓW UCzEStNIKOm

DZIEŃ DRugI

PROgRAM
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Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający udział 

w konferencji
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Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
RADCA PRAWNY, DOKtOR NAUK PRAWNYCH, KANCELARIA HANSbERRY-tOmKIEL

Przez szesnaście lat związana z  Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, w  latach  
2008-2014 jako Prezes UOKiK. Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego 
prawa konkurencji, obecnie związana również z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk. Po  odejściu z  UOKiK wraz z  Dorothy Hansberry-bieguńską, amerykańską prawniczką 
i  byłym prokuratorem antymonopolowym,  utworzyła kancelarię prawną   Hansberry-tomkiel, 
która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa 
konkurencji.

Łukasz Dubicki
ADWOKAt, zAłOżYCIEL KANCELARII DUbICKI I WSPÓLNICY

Odpowiedzialny za praktykę Nieruchomości i  Inwestycji. Stale doradza wielu firmom dewelo-
perskim. Jego praktyka zawodowa obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, 
prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych. Posiada istotne doświadczenie 
w kompleksowej obsłudze firm deweloperskich oraz inwestycji budowlanych mieszkaniowych, 
jak i komercyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, w procesach negocjacji kontrak-
tów budowlanych oraz o prace projektowe. zdobył kluczowe doświadczenie w sporach, zwią-
zanych z budową i eksploatacją sieci przesyłowych i dróg publicznych, a  także budową sieci 
przesyłowych i  stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Prowadził postępowania, 
związane z uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości, przejęte przez podmioty publiczne 
pod budowę dróg oraz innych inwestycji infrastrukturalnych.

Jacek Łubecki
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK, KANCELARIA NOREK I WSPÓLNICY

Od wielu lat doradza przy realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, wspierając różnych 
jego uczestników (przede wszystkim inwestorów, wykonawców i podwykonawców) na każdym 
etapie procesu (planowanie – przygotowanie – realizacja – rozliczenie). zapewnia wsparcie 
prawne przy zawieraniu kontraktów budowlanych oraz późniejszym zarządzaniu nimi. Repre-
zentuje Klientów w skomplikowanych sporach powstałych w obszarze spółek i nieruchomości. 
Interesuje się również kwestiami dotyczącymi aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, a także problematyką urządzeń przesyłowych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Euro-
pejskim Viadrina we frankfurcie nad Odrą (kierunek master of German and Polish Law). Jest 
członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.



PRELEgENCI
www.mmcpolska.pl

Magdalena Mila
PRAWNIK, KANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY

Doświadczenie w  procesie inwestycyjno-budowlanym zdobywała zarówno w  kancelarii, jak 
i  w  firmie deweloperskiej. Doradza w  podejmowaniu decyzji oraz eliminacji ryzyka głównie 
z perspektywy inwestora. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności umowach 
sprzedaży oraz umowach najmu. Absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
im.  Adama mickiewicza w  Poznaniu na kierunku prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami. 

Marcin Płoszka
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK, KANCELARIA RObASzEWSKA & PłOSzKA, RADCOWIE PRAWNI 

Specjalizuje się w obsłudze transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami oraz działalności de-
weloperskiej. zajmuje się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Doradza Klientom 
przy realizacji projektów związanych nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw, w tym w za-
kresie sporządzania analiz prawnych, przygotowywania opinii i umów. zajmuje się również bie-
żącą obsługą działalności gospodarczej Klientów. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi 
prawnej procesu budowlanego. Specjalizuje się w przygotowywaniu kontraktów budowlanych. 
Obsługuje spory z podwykonawcami. Negocjuje umowy z instytucjami finansowymi w zakre-
sie uzyskania finansowania oraz renegocjuje ich warunki. Autor książek dotyczących procesu 
budowlanego.

dr Dominik Sypniewski
RADCA PRAWNY, HEAD Of REAL EStAtE & CONStRUCtION, KANCELARIA GÓRALSKI&GOSS LEGAL

Dominik Sypniewski zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłasz-
cza zagadnieniami związanymi z  problematyką prawną nieruchomości i  procesem inwesty-
cyjno-budowlanym (gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, prawo 
budowlane).
Prawnik i  adiunkt na Wydziale Administracji i  Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej, a  także stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji fulbrighta w  Centrum Prawa 
Uniwersytetu Georgetown. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospo-
darki nieruchomościami, współautor komentarza do ustawy – Prawo budowlane (LexisNexis), 
a także wzorów wniosków, pism i umów wykorzystywanych w gospodarce nieruchomościami 
i procesie inwestycyjno-budowlanym.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka or-
ganizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżer-
skiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są 
przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej 
branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, 
zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. mmC Polska organizuje również 
szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych 
wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. 

Współpracujemy m.in. z: Orange,t-mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A., PGNiG, 
tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPmG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNf, PKO 
bP, PEKAO SA, PzU, NbP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy mmC Polska 
wchodzi: mm Conferences S.A., mmC Events oraz mmC Design.

gRUPA doceloWA:
Do udziału w  konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za relacje z  klientem od 
strony prawnej, tworzenie umów a także relacje z UOKiK, przede wszystkim przedsta-
wicieli działów:
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KONtAKt W SPRAWACH
mERYtORYCzNYCH

KONtAKt W SPRAWIE
UCzEStNICtWA

ADRES WYDARzENIA

ADAM NAKIELSKI
Project Manager
Workshops Department
+48 22 379 29 56  
a.nakielski@mmcpolska.pl 

ANETA ŚLEPOWROńSKA
Project Advisor
Business Advisory Department
+48 22 379 29 17
a.slepowronska@mmcpolska.pl

• Prawnych

• Kontrolingu

• Audytu

• Sprzedaży

• Inwestycji

• Nieruchomości

ShERATON WARSAW hOTEL
ul. bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

Rejestracja uczestnictwa:
zgloszenia@mmcpolska.pl
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