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Ze względu na złożoność procesu budowlanego, bardzo często dochodzi do konfliktu podczas współpracy 
inwestora z generalnym wykonawcą. Zarówno jedna, jak i druga strona mają wiele wymagań wobec siebie. 
Najczęściej występującymi żądaniami wobec inwestora są roszczenia o koszty dodatkowe wynikające  
z przedłużenia terminu wykonania robót oraz o wynagrodzenie za roboty dodatkowe, natomiast główne 
żądania inwestora wobec wykonawcy wynikają z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub w ramach gwarancji 
na roboty budowlane. Podczas warsztatu „Inwestor a generalny wykonawca – sprawy sporne w procesie 
budowlanym” zostaną omówione praktyczne rozwiązania najczęściej występujących konfliktów. Istotna 
jest również kwestia zarządzania ryzykiem prawnym, które w początkowej fazie współpracy jest często 
pomijane. Pojawi się również wątek dotyczący postępowania w przypadku upadłości inwestora lub firmy 
budowlanej. Celem spotkania będzie analiza spraw spornych w procesie budowlanym na podstawie 
zrealizowanych inwestycji.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ Zarządzanie ryzykiem prawnym  
w projektach budowlanych 

 ▶ Główne roszczenia wykonawcy  
wobec inwestora – case study

 ▶ Żądania oraz uprawnienia inwestora 
wobec wykonawcy

 ▶ Problematyka na etapie rozliczenia 
– proces oceny roszczenia i zbieranie 
dowodów na poparcie stanowiska strony

 ▶ Postępowanie w przypadku upadłości 
inwestora lub firmy budowlanej

 ▶ Sytuacje kryzysowe pomiędzy  
inwestorem a wykonawcą – procedury 
rozstrzygania sporów 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE
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DZIEŃ I – 20 listopada  2017 r.

PROGRAM

9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 Zarządzanie ryzykiem prawnym  

w projektach budowlanych 
• Określenie właściwej alokacji ryzyka w Umowie
• Identyfikacja oraz ocena prawdopodobieństwa 

wystąpienia potencjalnego ryzyka – sprawdzone 
sposoby

• Ocena na podstawie zrealizowanych inwestycji  
– case study 

Jarosław Sroka, Radca Prawny, Partner, Kancelaria BSJP 
Brockhuis Jurczak Prusak

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Główne roszczenia wykonawcy wobec 

inwestora – case study
• Domaganie się przedłużenia terminu wykonania 

umów
• Roszczenie o koszty dodatkowe wynikające  

z przedłużenia terminu wykonania robót
• Wymaganie wynagrodzenia za roboty dodatkowe 

oraz zamienne
• Żądanie wykonawcy o podwyższenie 

wynagrodzenia
dr Rafał Morek, Adwokat, Partner, Kancelaria K&L Gates
Dominika Jędrzejczyk,  Junior Associate, Kancelaria K&L Gates

13:30 Przerwa na lunch
14:30 Żądania oraz uprawnienia inwestora wobec 

wykonawcy
• Roszczenie z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

budynku
• Żądanie wykonania poprawek w ramach gwarancji 

na roboty budowlane
• Roszczenie odszkodowawcze na ogólnych zasadach 

odpowiedzialności wobec dłużnika za nienależyte 
wykonanie zadania 

Piotr Woźniak, Radca Prawny, Kancelaria EY Law

16:00 Zakończenie I dnia warsztatów

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 Problematyka na etapie rozliczenia  

– proces oceny roszczenia i zbieranie 
dowodów na poparcie stanowiska strony
• Analiza danego roszczenia w tym ocena 

posiadanego materiału dowodowego 
• Zabezpieczenie dowodu pozwalającego  

na potwierdzenie stanu inwestycji w kluczowym  
dla stron momencie 

• Metody zakończenia sporów powstałych  
w ramach inwestycji

Renata Robaszewska, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, 
Kancelaria Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Postępowanie w przypadku upadłości 

inwestora lub firmy budowlanej
• Postępowanie inwestora w przypadku  

ogłoszenia upadłości wykonawcy
 » Uprawnienia inwestora wobec niewypłacalności 

wykonawcy
 » Wyroki Sądu Najwyższego w sprawie upadłości 

wykonawcy
 » Postępowanie w przypadku zawierania Umowy 

zastępczej
 » Postępowanie w przypadku wykonania 

zastępczego
• Postępowanie wykonawcy w przypadku ogłoszenia 

upadłości inwestora
 » Możliwość uzyskania swoich wierzytelności  

w ramach postępowania upadłościowego
 » Żądanie zwrotu kaucji gwarancyjnej

Aleksandra Grzechnik, Radca Prawny, Kancelaria 
Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni 

13:30 Przerwa na lunch
14:30 Sytuacje kryzysowe pomiędzy inwestorem 

a wykonawcą – procedury rozstrzygania sporów
• Konflikty występujące podczas odbioru inwestycji
• Sprawy sądowe – orzecznictwo
• Spory budowlane pomiędzy inwestorem  

a wykonawcą – rozwiązania arbitrażowe
Błażej Szczęsny, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Radcy 
Prawnego Andrzej Luka i Wspólnicy

15:30 Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie 
certyfikatów Uczestnikom

DZIEŃ II – 21 listopada  2017 r.
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PRELEGENCI
ALEKSANDRA GRZECHNIK
Radca Prawny, Kancelaria Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni

Radca prawny Aleksandra Grzechnik. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębior-
ców i klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach 
oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej, a również w postępowaniach 
przed sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie, sporządzaniu analiz prawnych 
due dilligence, opinii i umów. Skutecznie prowadzi negocjacje ugodowe oraz postępo-
wania egzekucyjne.

DOMINIKA JĘDRZEJCZYK
Junior Associate, Kancelaria K&L Gates

Dominika Jędrzejczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, doktorantka, pracuje na stanowisku Junior Associate w warszawskim biurze K&L 
Gates. Zajmuje się sprawami spornymi prowadzonymi w postępowaniach przed sądami 
powszechnymi, jak i polubownymi. Jej praktyka obejmuje również spory dotyczące inwesty-
cji zagranicznych rozstrzygane w drodze arbitrażu inwestycyjnego. Interesuje się prawem 
budowlanym, w szczególności odpowiedzialnością stron za opóźnienie w realizacji robót 
budowlanych, arbitrażem międzynarodowym oraz międzynarodowym prawem publicznym. 
Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Dominika Jedrzejczyk zdobywała doświadcze-

nie w lokalnych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Odbyła również staż w Stałym Przedstawicielstwie 
RP przy Radzie Europy oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Departament Prawno-Traktatowy). Członek 
zespołu doradzającego firmie telekomunikacyjnej w zakresie inwestycji infrastrukturalnej oraz prowadzące-
go spory wynikłe na jej tle.

DR RAFAŁ MOREK
Adwokat, Partner, Kancelaria K&L Gates

Dr Rafał Morek, adwokat, jest partnerem w warszawskim biurze K&L Gates oraz członkiem 
globalnej praktyki sporów budowlanych oraz arbitrażu międzynarodowego kancelarii. 
Jego praktyka koncentruje się na doradztwie w zakresie międzynarodowych i krajowych 
projektów infrastrukturalnych i sporów. Reprezentował wykonawców, zamawiających, 
projektantów oraz konsultantów w wielu różnych projektach. Ma bogate doświadczenie 
w negocjowaniu umów oraz doradzaniu w zakresie ich wykonywania lub rozliczania. 
Obecnie jest członkiem Grupy Zadaniowej FIDIC nr 15, która opracowuje „Złote Zasady 
FIDIC” dla potrzeb Warunków Kontraktowych FIDIC. Jako arbiter lub pełnomocnik repre-

zentujący klientów w arbitrażach, brał udział w ponad 60 postępowaniach prowadzonych zgodnie z za-
sadami ICC, ICSID, UNCITRAL, CAS w Lozannie, PCC, Lewiatan i innymi. Rafał Morek jest certyfikowanym 
mediatorem oraz trenerem mediacji, często występuje w roli negocjatora lub członka DAB. Jest nomino-
wany w rankingach Best Lawyers (Arbitraż i Mediacja), Chambers Global i Chambers Europe (Rozwiązy-
wanie Sporów, Most in Demand Arbitrators oraz w Real Estate & Construction), Legal 500, oraz Who’s 
Who Legal (Arbitraż: Prawnicy i Przyszli Liderzy). Dr Morek jest równolegle pracownikiem naukowym 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem wielu publikacji dotyczących 
rozstrzygania sporów, prawa prywatnego i porównawczego.
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PRELEGENCI

JAROSŁAW SROKA
Radca Prawny, Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak

Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usłu-
gi oraz PPP. Bogate doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa 
budowlanego i kontraktów budowlanych (w tym także kontraktów typu FIDIC), prawa 
ochrony środowiska i prawa spółek. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w War-
szawie (2001). Ukończył studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego (2000), a także studiował prawo na Eberhard Karls-Universität w Tübingen 
w ramach uzyskanego stypendium naukowego (1999/2000). Prelegent na licznych kon-
ferencjach i szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. 

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych  w prasie krajowej i zagranicznej 
(Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa, Handelsblatt, Toplegal, WIRO, Oest-West- 
Contact). Jest Wiceprezesem Związku Pracodawców Branży Infrastruktury przy PKPP Lewiatan. Członek 
SIDiR. Języki: polski, angielski, niemiecki.

BŁAŻEJ SZCZĘSNY 
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Luka i Wspólnicy

Błażej Szczęsny – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego na kierunku prawo, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 
Od 7 lat specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie handlowym, w szczególności  
w negocjowaniu umów najmu oraz świadczenia usług i dystrybucyjnych, a także w projektach 
związanymi z nabywaniem nieruchomości, spółek nieruchomościowych oraz przedsiębiorstw. 
Angażował się w projekty związane z komercjalizacją obiektów handlowych. Posiada wielo-
letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych. 
Doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego w ramach realizowanych przez nie 

projektów w dziedzinie budownictwa socjalnego. Autor publikacji w zakresie prawa nieruchomości.

PIOTR WOŹNIAK 
Radca Prawny, Kancelaria EY Law

Piotr Woźniak jest radcą prawnym, menadżerem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, 
Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Kieruje praktyką nieruchomości i procesu inwestycyjnego  
w kancelarii EY Law. Specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomo-
ściami, zarówno w transakcjach typu asset deal jak i share deal. Doradza klientom na etapie 
badania stanu prawnego nieruchomości oraz  przy transakcjach nabycia / zbycia nierucho-
mości. Doradza również przy zawieraniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytko-
waniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszech-
nymi i administracyjnymi. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z ustalaniem 

wysokości opłat publicznoprawnych (opłata adiacencka, renta planistyczna lub opłata za użytkowanie wie-
czyste nieruchomości) oraz w sporach związanych z procesem inwestycyjnym.

RENATA ROBASZEWSKA
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni

Radca prawny Renata Robaszewska, wspólnik zarządzający kancelarii Robaszewska&Płosz-
ka Radcowie Prawni. Specjalizuje się w obsłudze transakcji sektora budowlanego i energe-
tycznego. Doradza klientom przy realokacji projektów w zakresie prawnych aspektów ob-
rotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Specjalizuje się  
w obsłudze nietypowych transakcji nabycia nieruchomości i projektów dla firm deweloper-
skich oraz energetycznych.
Prelegent i panelista na licznych kongresach i konferencjach o tematyce energetycznej  
i nieruchomościowej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego,  

ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska oraz prawa zagospodarowania przestrzennego. 
Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej. Współautor wydanych we współ-
pracy z LexisNexis i WoltersKluwers pozycji książkowych „Decyzji o warunkach zabudowy” oraz „Decyzje 
środowiskowe”. Autor licznych artykułów prasowych oraz ekspert w programach telewizyjnych.
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Katarzyna Sudoł
Project Manager  
Workshops Department 
tel.: 22 379 29 37
e-mail: k.sudol@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów 
posiadających wieloletnie doświadczenie w  swojej branży. Konferencje mają charakter międzynaro-
dowy, 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 Szkolenia, MMC Academy, MMC Events oraz MMC Design. 

ORGANIZATOR

Mercure Warszawa Centrum  
ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa 

ADRES SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

Warsztat kierujemy do przedstawicieli 
firm deweloperskich oraz budowlanych 
w szczególności do zarządu, działów 
prawnych oraz działu ds. inwestycji. 
Ponadto adresatami warsztatu są także 
kancelarie prawne, firmy inwestorskie 
oraz firmy doradczo – konsultingowe 
działające na rynku nieruchomości 

Działy: 

•  Prawny

•  Inwestycji

•  Przygotowania i realizacji inwestycji

•  Umów

•  Nieruchomości

•  Kontraktów




