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Proces inwestycji budowlanych to zbiór następujących po sobie działań prowadzących do realizacji 
planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Projekty inwestycyjne łączą się z dużym ryzykiem ze względu 
na złożoność procesu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz wskazanie przez Ekspertów sugestii 
pomagających uczestnikom uniknąć kwestii spornych przy realizacji przedsięwzięcia. Skutki niewłaściwej 
realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane mogą być dotkliwe. Prelegenci przedstawią 
możliwości i prawa, jakie przysługują Państwu, w zagrożonej sytuacji oraz całą gamę rozwiązań 
dyscyplinujących strony kontraktu budowlanego. Pojawi się temat kar umownych - czym one są i w jaki 
sposób powinny być formułowane. Poznają Państwo praktyczne aspekty rozliczania i dochodzenia kar 
umownych w świetle orzecznictwa oraz kompleksowo zostaną omówione wyroki sądów w sprawach 
z umów o roboty budowlane.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ Zmiany projektu budowlanego

 ▶ Rozliczanie i dochodzenie kar umownych 

 ▶ Miarkowanie kary umownej 

 ▶ Rozliczenia stron umowy o roboty 
budowlane w razie odstąpienia

 ▶ Najnowszego orzecznictwa w sprawach 
z umów o roboty budowlane 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI



DZIEŃ I – 22 października 2018 r.

PROGRAM

9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:15 Zmiany projektu budowlanego i ich wpływ 

na relacje stron na placu budowy.
Marcin Wierciński, Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

10:30  Przerwa kawowa
10:45 Praktyczne aspekty rozliczania 

i dochodzenia kar umownych w umowach 
budowlanych w świetle orzecznictw.
Łukasz Dubicki, Adwokat, Partner, Kancelaria Dubicki i 
Wspólnicy 

12:15 Miarkowanie kary umownej jako instrument 
obronny w procesie budowlanym.
Barbara Kowalska-Czarnota, Adwokat, Starszy prawnik i szef 
praktyki spraw korporacyjnych Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

13:30  Przerwa na lunch
14:30 Rozliczenia stron umowy o roboty 

budowlane w razie odstąpienia. 
Orzecznictwo i praktyka.
Piotr Stępień, Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

16:00  Zakończenie I dnia konferencji

9:00  Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:15 Solidarna odpowiedzialność w procesie 

budowlanym. Zmiany w relacjach pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego.
Łukasz Dubicki, Adwokat, Partner Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

11:15 Przerwa kawowa
11:45 Kontraktowe zabezpieczenie interesów 

stron w umowie o roboty budowlane.
Barbara Kowalska-Czarnota, Adwokat, Starszy prawnik i szef 
praktyki spraw korporacyjnych, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

13:30  Przerwa na lunch
14:30 Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

w umowie o roboty budowlane.
Piotr Stępień, Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

15:45 Przegląd najnowszego orzecznictwa 
w sprawach z umów o roboty budowlane.
Marcin Wierciński, Prawnik,  Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

16:30  Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie 
certyfikatów uczestnikom

DZIEŃ II – 23 października 2018 r.
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PRELEGENCI

ŁUKASZ DUBICKI
Adwokat, Partner, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości, procesu inwestycyjnego i komercjali-
zacji 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.

BARBARA KOWALSKA-CZARNOTA
Adwokat, Starszy prawnik i szef praktyki spraw korporacyjnych Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej 
obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, transakcji M&A oraz sporów sądowych, w tym 
sporów stron procesu budowlanego; posiada także doświadczenie w zakresie szeroko 
pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego, opracowuje, 
opiniuje i negocjuje umowy gospodarcze, w tym umowy o roboty budowlane.

PIOTR STĘPIEŃ
Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa spółek 
oraz prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego, w szczególności prawa 
umów handlowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych.

MARCIN WIERCIŃSKI
Prawnik, Kancelaria 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.
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Dominika Sapielak
Workshops Manager
Workshops Department
tel: 22 379 29 23
e-mail: d.sapielak@mmcpolska.pl 

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

KONTAKT DO PRODUCENTA

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTICTW

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkole-
nia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących 
firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadają-
cych wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają 
pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organi-
zuje 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, PE-
KAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences 
S.A., MMC Events oraz MMC Design. 

ORGANIZATOR

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

ADRES SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

Konferencję kierujemy do przedstawicieli 
firm deweloperskich oraz budowlanych, 
w szczególności do zarządu, działów 
prawnych oraz inwestycyjnych. Ponadto 
adresatami wydarzenia są także kancela-
rie prawne, firmy inwestorskie oraz firmy 
doradczo – konsultingowe działające na 
rynku nieruchomości.

Działy:

•  Prawny

•  Inwestycji

•  Przygotowania i realizacji umów oraz 
kontraktów


