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GŁÓWNE ZAGADNIENIA

• Kwestie dotyczące umów 
deweloperskich– realne problemy 
w dokumentacji

• Stanowisko Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
–możliwe propozycje zmian 
w prawie

• Problematyka relacji konsument 
–deweloper 

• Problemy płynności finansowej 
dewelopera i ich wpływ na relacje 
z klientem

• Ustawa o ochronie danych 
osobowych, a wyciek danych 
klientów

• Realne problemy dotyczące 
przekazywania informacji

• Kontrola Banku i jego wpływ na 
przekaz informacji w relacji firma 
–bank

Dyskusje na temat relacji dewelopera z bankiem są stale prowadzone przez specjalistów. Pochylimy się nad tematem 
dot. kwestii prawnych, dokumentacji, realnych problemów dotyczących informowania klienta. Spojrzymy także na 
problem relacji dewelopera z bankiem, dokumentacji związanej z finansowaniem inwestycji oraz komunikacji 
z konsumentem. Specjaliści z tej dziedziny przekażą wiedzę dot. bezpieczeństwa danych klientów, powiedzą jak 
ograniczyć ryzyko upadłości oraz opowiedzą o kontroli banków. W obliczu możliwej zmiany w ustawie deweloperskiej 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skupimy się nad nowymi, proponowanymi przepisami Urzędu. 
Zastrzeżenia do rodzaju aktywizacji regulatora ma wielu przedsiębiorców ze spółek deweloperskich, zarzucając, że 
działania mogą wpłynąć na konkurencyjność ofert w branży.  

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

PRELEGENCI
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PROGRAM, DZIEŃ I – 20 CZERWCA 2018 R.

9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30  Rola kontrolna banku w obszarze relacji z deweloperem
• Zasady przepływu informacji między deweloperem a bankiem
• Dokumentacja związana z finansowaniem inwestycji przedstawiana w banku z perspektywy 

dewelopera - najczęstsze problemy
Krzysztof Czerkas, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości,Skarbiec TFI S.A

10:30 Przerwa kawowa

11:00  Ustawa deweloperska – problemy praktyczne i kierunki zmian proponowane przez UOKIK
• Wybrane problemy praktyczne związane ze środkami ochrony nabywców lokalu mieszkalnego
• Informacje odnośnie możliwych zmian w ustawie deweloperskiej – najistotniejsze założenia 

i wątpliwości, propozycje zmian
Łukasz Dubicki, Adwokat, Partner w kancelarii Dubicki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch

14.00 Problematyka relacji konsumenta z deweloperem 
• Trudności konsumentów w relacjach z deweloperem 

 » dot. dochodzenia roszczeń
 » dot. problemu opóźnień i wydania lokalu

• Odpowiedzialność dewelopera za stwierdzone wady fizyczne lokalu
• Ochrona interesu dewelopera w relacjach z klientem
• Kodeks dobrych praktyk w relacjach klient-deweloper
Jan Adamus, Radca prawny, PWC Legal

15.30 Jak problemy z płynnością finansową dewelopera wpływają na relacje z klientem?  
(case study) 
• Wskazanie środków zaradczych w tej sytuacji 
Jan Sakławski, Radca prawny, Założyciel, Partner w kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

16:30 Zakończenie I dnia konferencji
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PROGRAM, DZIEŃ II – 21 CZERWCA 2018 R.

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30  Relacje z klientem, a bezpieczeństwo jego danych
• Obowiązki informacyjne dewelopera względem klienta, które wynikają z Rozporządzenia 

o Ochronie Danych Osobowych
• Ryzyko związane z niedostosowaniem procesów dewelopera dotyczące przetwarzania danych 

klienta
• Mitygacja ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez dewelopera
Mateusz Hendzel, Compliance Officer Prawnik, Dom Development S.A, Marszałek i Partnerzy
Adam Jarzębowski, Prawnik, Dom Development S.A, Marszałek i Partnerzy 

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Obowiązki informacyjne dewelopera względem klienta
• Prospekt informacyjny - jak zrobić to dobrze?
• Uregulowanie rodzajów umów oraz opłat rezerwacyjnych w prospekcie informacyjnym
• Przedstawienie klientowi kompleksowych informacji o projekcie inwestycji, o postępach prac, 

a także instrukcji o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji
Marcin Wierciński, Prawnik w kancelarii Dubicki i Wspólnicy

13.00  Przerwa na lunch

14:00 Trudności z tworzeniem umów deweloperskich
• Klauzule abuzywne w dokumentacji 

 » dot. wad technicznych
 » dot. kwestii wynagrodzeń dotyczących pośredników oraz naliczania kar umownych
 » dot. interpretacji umowy
 » dot. prawa własności 
 » odmawianie prawa do odstąpienia od umowy

• Informacje dotyczące: mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej,  
gwarancji ubezpieczeniowej

• Określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej
Maria Kobryń, Radca prawny, Założyciel, Partner w Blueshell Legal

15:00 Zakończenie konferencji oraz wręczenie certyfikatów Uczestnikom



ŁUKASZ DUBICKI 
Dubicki i Wspólnicy
Adwokat, partner w kancelarii Dubicki i Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości, procesu inwestycyjnego 
i komercjalizacji obiektów handlowych. Jego praktyka zawodowa obejmuje prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych 
i doradztwo w zakresie korporacyjnej obsługi spółek. Posiada istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm 
deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, mieszkaniowych i komercyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości,  
w procesach negocjacji umów o roboty budowlane i prace projektowe. Ponadto prowadzi postępowania związane z restytucją 
praw do nieruchomości.

JAN ADAMUS 
PwC Legal
Jan Adamus jest radcą prawnym, członkiem praktyki prawa nieruchomości w PwC Legal. Jan specjalizuje się w prawie cywilnym, 
handlowym i administracyjnym. Doradza klientom w sprawach dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości, procesu  
inwestycyjnego, komercjalizacji nieruchomości, jak również najmu powierzchni handlowych oraz biurowych. Uczestniczył 
w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących obrotu nieruchomościami, włączając w to nabycie nieruchomości 
przez SPV oraz obsługę transakcji pakietowego nabycia nieruchomości. Przeprowadził szereg badań due diligence nieruchomości 
na różnym etapie procesu inwestycyjnego – przed nabyciem nieruchomości oraz na potrzeby ich finansowania i refinansowania.
Jan jest również autorem publikacji z zakresu prawa nieruchomości oraz aktywnie uczestniczy w doradztwie na rzecz klientów 

pro bono. Przed dołączeniem do PwC Legal Jan pracował w warszawskim biurze jednej znajwiększych międzynarodowych firm prawniczych.

MATEUSZ HENDZEL 
Dom Development S.A., Marszałek i Partnerzy
Compliance Officer – Dom Developmnet S.A. / Prawnik Marszałek&Partnerzy - Adwokaci
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego organizowanego 
przez Uniwersytet Cambridge, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery zawodowej jest 
związany z Dom Development S.A., gdzie pełni rolę wewnętrznego prawnika oraz Compliance Officer’a. Specjalizuje się  
w prawie zobowiązaniowym, procesie budowlanym, sporach z wykonawcami i podwykonawcami, prawie marketingowym 
oraz prawie korporacyjnym, a także szeroko rozumianym compliance. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek handlowych.

ADAM JARZĘBOWSKI
Dom Development S.A., Marszałek i Partnerzy
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył również 
z wyróżnieniem studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w administracji 
rządowej, samorządowej, w dyplomacji, w sektorze motoryzacyjnymi i w branży deweloperskiej. Aktualnie związany jest 
zawodowo z Kancelarią Marszałek & Partnerzy – Adwokaci oraz spółką Dom Development S.A., gdzie pracuje jako in-house 
lawyer. Specjalizuje się w tematyce ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych 
oraz nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, procesie budowlanym, sporach z wykonawcami 
i podwykonawcami, a także zamówieniach publicznych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. W ramach realizowanych 

działań m.in. współtworzył system sumowania zamówień publicznych u publicznych zamawiających, koordynował procesy wdrożenia procedur 
Tajemnicy Przedsiębiorstwa w spółkach oraz tworzył zasady dobrych praktyk dla pośredników kredytu hipotecznego i procedury skargowe dla 
konsumentów. Posiada również doświadczenie w dostosowaniu polityk i procedur przedsiębiorstw do wymogów krajowych i wspólnotowych 
przepisów o ochronie danych osobowych, jak również projektowania struktury przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, procedur wewnętrznych 
i zarządzania personelem.
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JAN SAKŁAWSKI
Brysiewicz i Wspólnicy
Jan jest radcą prawnym, partnerem i jednym z założycieli Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy. Kieruje praktyką wspierania projektów 
infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących kwestii budowlanych 
oraz inwestycyjnych. Doradza deweloperom oraz firmom budowlanym zajmującym się budownictwem mieszkaniowym. 
Uczestniczył w badaniach due diligence, sporządzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych procesach inwestycyjnych, 
w tym w skomplikowanych kwestiach związanych z ochroną środowiska. Posiada ponadto bogate doświadczenie procesowe, 
które zdobył reprezentując klientów w wielomilionowych sporach korporacyjnych, infrastrukturalnych oraz dotyczących 
funduszy unijnych. Jan zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla klientów z branży energetycznej (zarówno dla wytwórców 

energii jak i przedsiębiorstw zajmujących się jej obrotem) oraz kolejowej (dla zarządców infrastruktury oraz przewoźników).Posiada na swoim koncie 
liczne publikacje dotyczące tak różnorodnych zagadnień jak prawo korporacyjne, otoczenie prawne odnawialnych źródeł energii, czy też fundusze 
unijne..

KRZYSZTOF CZERKAS
Skarbiec TFI S.A
Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI 
od 1.07.2017. Od 2004, członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych 
(Fundusz SRN). Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932
W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku nieruchomości, pośrednictwa finansowego 
i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz usług szkoleniowych. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A 
(obecnie mBank Hipoteczny S.A). związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu 
Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. W BRE Banku 

Hipotecznym S.A stworzył zasady finansowania dewelopera mieszkaniowego. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku 
Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania 
ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A. W latach 1992-2001 pracował 
na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania 
Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji  odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. Wieloletnie 
doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej 
i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Autor poradników: Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, 
funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi. (ODDK Gdańsk 2017) oraz Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw 
oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw (ODDK Gdańsk 2017).
Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School 
(Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA). 
W latach 2014-2017  członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A (spółka notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).

MARCIN WIERCIŃSKI
Dubicki i Wspólnicy
Prawnik w kancelarii Dubicki i Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego 
oraz dochodzenia należności w procesie inwestycyjnym. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się wokół obsługi prawnej 
deweloperów, postępowań administracyjnych oraz procesu dochodzenia należności, w tym na etapie postępowania 
egzekucyjnego.

MARIA KOBRYŃ 
Blueshell Legal
Maria Kobryń – radca prawny, MBA, partner zarządzający kancelarii prawnej Blueshell Legal, specjalizującej się w obsłudze 
podmiotów z rynku nieruchomościowego. Maria jest prawnikiem z ponad 13-letnim doświadczeniem, jest specjalistą od 
nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, biurowce, parki logistyczne) oraz projektów deweloperów mieszkaniowych. 
Jej pasja do podróżowania i do nieruchomości połączyła się w jedną historię, dzięki której Maria nabywa kolejne inwestycje 
w Tajlandii począwszy od apartamentów, a kończąc na hotelach.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka 
organizuje szkolenia, konferencje 
i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze 
menadżerskiej 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. 

Konferencja jest skierowana do firm  
deweloperskich, w szczególności dyrekto-
rów oraz kadry menadżerskiej działów 
prawnych, sprzedaży, i obsługi klienta. 
Ponadto adresatami warsztatów są także 
kancelarie prawne, firmy budowlane oraz 
firmy doradczo – konsultingowe działające 
na rynku nieruchomości.

ORGANIZATOR

DO UDZIAŁU W WYDARZENIU 
ZAPRASZAMY:

Maja Dobosz
Junior Project Manager
Workshops Department
T: +48 22 379 29 63
E-mail: m.dobosz@mmcpolska.pl

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH

Jacek Fryszkowski
Workshops Advisory Coordinator
Project Advisor
tel: +48 22 379 29 57
e-mail: j.fryszkowski@mmcpolska.pl

KONTAKT DO SPRZEDAWCY

The Westin Warsaw Hotel
Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

ADRES WYDARZENIA


