WARSZTATY

KONTRAKTY
BUDOWLANE
7-8 grudnia 2017, Warszawa

2.

relacje między
inwestorem a wykonawcą
w procesie realizacji
inwestycji budowlanej

edycja

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem
a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, podczas których omówione będą relacje pomiędzy
inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.
Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana
jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.
Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.
Zapraszam do udziału,

Aldona Mlonek – Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
e-mail: a.mlonek@pb.pl

Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

?

•

jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie
budowlanym

•

jak nabyć prawa autorskie w kontraktach
budowlanych

•

jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
w ramach umów budowlanych

•

•

kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego
rozwiązania umowy

jakie są zasady wynagrodzenia
w kontraktach budowlanych – zasady
płatności, obowiązki, wysokość

•

•

jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości,
co się dzieje z rękojmią za wykonane roboty

jak wpływa projekt nowelizacji przepisów CIT z 12
lipca 2017 r. na sektor budowlany

•

•

jakie są uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady

stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej
i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku
kontraktów

•

jakie obowiązki ma wykonawca względem
podwykonawców

•

jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich
wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy

•

kiedy można korzystać z wizerunku budynku w celach
reklamowych i promocyjnych

•

jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg
wzorca FIDIC.

Kto powinien wziąć udział
Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie
wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów:
nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze
kontraktów budowlanych.

Organizator
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych
posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowa-dzi
również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

PROGRAM

7 grudnia
2017 r.

09:30 Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów
10:00 Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenia podwykonawcy
dr Jan M. Góralski – Partner, Góralski & Goss Legal
•
•
•

Stosunek cywilnoprawny miedzy zamawiającym a podwykonawcą – prawa i obowiązki
Roszczenia o zapłatę podwykonawcy wobec upadłości wykonawcy
Case study: roszczenia podwykonawców przy budowie dróg i autostrad

11:00 Przerwa kawowa/networking
11:15 Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane
Jan Hasik – Senior Associate, Góralski & Goss Legal
•
•
•
•

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane
Rodzaje roszczeń z umów o roboty budowlane,
Strony postępowania sądowego (kazus konsorcjum)
Polubowne sposoby rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane

12:15 Gwarancja i rękojmia kontraktach budowlanych
dr Dominik Sypniewski – Senior Associate, Góralski & Goss Legal
•
•
•
•
•
•

Postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady
Pojęcie wady
Konstrukcja rękojmi i gwarancji za wady
Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady
Uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji
Roszczenie odszkodowawcze i ich zabezpieczenie

13:15 Lunch
14:00 Współpraca z podwykonawcami
Andrzej Lulka – Partner Zarządzający, Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakter umowy podwykonawstwa
Relacje pomiędzy umową podwykonawstwa a umową o generalne wykonawstwo
Terminowość prac
Rozliczenia z podwykonawcą z tytułu wynagrodzenia
Odbiory
Zabezpieczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie podwykonawstwa
Odpowiedzialność podwykonawcy za wady obiektu/robót
Solidarna odpowiedzialność wykonawcy (generalnego wykonawcy) i inwestora za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy

15:00 Przerwa na kawę/networking
15:15 Kontrakty budowlane w ramach PZP
Przemysław Izdebski – Associate, Góralski & Goss Legal
•
•
•
•
•

Zawarcie kontraktu – informacje ogólne
Obowiązek zatrudniania pracowników
Obowiązki wykonawcy względem podwykonawców
Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
Możliwość zmiany, rozwiązania kontraktu

16:15 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

PROGRAM

8 grudnia
2017 r.
09:30 Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów
10:00 Zabezpieczenie roszczeń umownych a upadłość
Bartosz Piechota – Adwokat, Wspólnik, Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k.

11:00 Przerwa na kawę/networking
11:15 Prawa autorskie w kontraktach budowlanych
Piotr Zawadzki – Senior Associate, Adwokat, Rzecznik patentowy w zespole prawa własności intelektualnej
i ochrony danych osobowych, Bird & Bird
Michał Prochwicz – Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
•
•
•
•
•

Autorskie prawa majątkowe do projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i rysunków
technicznych (nabycie praw od właściwego podmiotu, dobór pól eksploatacji, najczęściej popełniane
błędy)
Prawa osobiste twórców dokumentacji projektowej (prawo do zmiany dokumentacji i obiektów
budowlanych, skuteczność zgód i zezwoleń dotyczących praw osobistych, prawo do wprowadzania zmian
a prawa zależne)
Inteligentne budynki i nowoczesne technologie w budownictwie (nabywanie i przenoszenie praw do
zastosowanych technologii, w tym systemów IT)
Znaki towarowe i inne oznaczenia wykorzystywane na budynkach oraz w ich wnętrzach
Korzystanie z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych

12:15 Ukształtowanie wynagrodzenia w kontraktach budowlanych
Bartłomiej Niewczas – Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania sporów, Bird & Bird
Daria Mientkiewicz – Associate, Adwokat w zespole rozwiązywania sporów i zespole własności intelektualnej,
Bird & Bird
Edyta Deszczka – Associate, aplikant adwokacki w zespole nieruchomości, Bird & Bird
•
•
•
•
•
•
•

Możliwe systemy wynagradzania (ryczałtowe, kosztorysowe, obmiarowe, godzinowe)
Zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
Prawo do wynagrodzenia za roboty dodatkowe
Zasady płatności (zaliczki, rozliczenia według zaawansowania, znaczenie odbiorów częściowych)
Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru, konsekwencje braku odbioru
Rozliczenie z dalszym podwykonawcą w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego
wykonawcy (wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
Obowiązek zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót

13:15 Lunch
14:00 Podatki w robotach budowlanych
Piotr Andrzejak – Radca prawny i doradca podatkowy, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
•
•
•
•
•

Odwrócone obciążenie VAT – aspekty praktyczne i podejście organów podatkowych
Rozliczenie VAT robót przerwanych, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego
przy rozwiązanie kontraktu, odstąpieniu od umowy
Wpływ projektu nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
Nowe zasady raportowania (JPK) i trendy na przyszłość
Stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku
kontraktów budowlanych

15:00 Przerwa na kawę/networking
15:15 Rozwiązanie umowy o roboty budowlane
Piotr Staniszewski – Counsel, Dentons
•
•
•
•
•

Ustawowe i umowne przesłanki rozwiązania umowy o roboty budowlane
Obowiązki inwestora i wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy
Wpływ przepisów upadłościowych na możliwość rozwiązania umowy (po stronie wykonawcy i po stronie
inwestora)
Odpowiedzialność wykonawcy za jakość robót wykonanych do momentu rozwiązania umowy
Rozwiązanie umowy o roboty budowlane w orzecznictwie sądów

16:15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

Piotr Andrzejak

Radca prawny i doradca podatkowy, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalista w zakresie prawa podatkowego i celnego. W ramach Kancelarii SKS kieruję
praktyką podatku VAT i podatków pośrednich, w tym optymalizacji rozliczeń VAT dla spółek oraz jednostek sektora publicznego.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobywał doświadczenia zawodowe w zespole
doradztwa podatkowego Arthur Andersen. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego w dziennikach „Rzeczpospolita”
i „Dziennik Gazeta Prawna”. Wyróżniony tytułem najlepszego doradcy podatkowego w kategorii VAT w 2015 r. według rankingu
doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej, a także rekomendowany w kategorii VAT w międzynarodowym rankingu
podatkowym International Tax Review.

Edyta Deszczka

Associate, aplikant adwokacki w zespole nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, w tym w prawie budowlanym. Wspiera klientów w realizacji projektów
nieruchomościowych na wszystkich etapach, obejmujących przygotowanie, realizację inwestycji oraz jej finansowanie, jak
również sprzedaż, nabywanie oraz wynajem nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje pomoc przy transakcjach asset deal
oraz share deal oraz bieżącą obsługę prawną deweloperów, banków oraz innych inwestorów, w tym przygotowywanie projektów
umów, opinii prawnych oraz pism procesowych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych
oraz sądowoadministracyjnych. Prowadzi badania prawne spółek oraz nieruchomości obejmujące analizę tytułu prawnego do
nieruchomości, poprawność procesu budowlanego, ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej oraz
planowania przestrzennego. Analizuje oraz przygotowuje projekty umów najmu, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo
inwestycyjne, jak również umów z architektami. Brała udział w projektach związanych z nieruchomościami komercyjnymi,
takimi jak centra handlowe, centra logistyczne, budynki biurowe, kompleksy magazynowo-produkcyjne, hotele, jak również
przy inwestycjach mieszkaniowych, farmach wiatrowych oraz elektrowniach. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała
doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych, polskich i zagranicznych.

Jan M. Góralski

Partner, Góralski & Goss Legal

Doradza międzynarodowym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa ubezpieczeniowego, handlowego oraz
nieruchomościowego. Posiada bogatą wiedzę oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w bieżącym doradztwie dla
największych towarzystw ubezpieczeniowych oraz agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w zagadnieniach
prawnych związanych z szeroko pojętym świadczeniem usług ubezpieczeniowych na terenie Polski, w szczególności w tematyce
gwarancji ubezpieczeniowych, tworzenia i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz rozliczeń prowizyjnych z tytułu
zawierania polis ubezpieczeniowych, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu wyłudzeń składek ubezpieczeniowych. W Kancelarii Jan
Góralski odpowiada także za realizację projektów transakcyjnych, dotyczących m.in. nabycia i sprzedaży gruntów pod inwestycje
komercyjne oraz budynków biurowych, nadzoruje również doradztwo prawne w zakresie procesów komercjalizacji istniejących
oraz nowo powstałych obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Doktor nauk prawnych. Wieloletni pracownik dydaktycznonaukowy Politechniki Warszawskiej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i administracyjnego. Absolwent
prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Jan Hasik

Senior Associate, Góralski & Goss Legal

Radca prawny, doświadczony ekspert posiadający wieloletnią praktykę w doradztwie procesowym dla przedsiębiorstw. Reprezentuje
Klientów kancelarii w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi. Ponadto,
Mecenas Hasik specjalizuje się w doradztwie z zakresu Healthcare i kieruje tą praktyką w Kancelarii GGLegal. Od wielu lat,
doradza prawnie podmiotom leczniczym oraz podmiotom z branży medycznej i farmaceutycznej w ich bieżącej działalności, m.in.
w kwestiach wprowadzania nowych produktów na rynek czy badań klinicznych. Zanim dołączył do GGLegal, pracował na stanowisku
radcy prawnego w Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie odpowiadał za realizację projektów z zakresu Healthcare, a także
był członkiem działu procesowego. Wcześniej, przez cztery lata kierował działem prawnym spółki farmaceutycznej Komtur Polska
Sp. z o.o. Prawnicze doświadczenie zawodowe w zakresie branży medycznej zdobywał jako prawnik w Instytucie Matki i Dziecka
w Warszawie. Jan jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach
2006-2009 roku odbywał w Warszawie etatową aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Biegle posługuje
się językiem angielskim.

Przemysław Izdebski

Associate, Góralski & Goss Legal
Przemysław Izdebski specjalizuje się głównie prawem zamówień publicznych, w szczególności doradza klientom na etapie
przygotowania ofert, procedury odwoławczej oraz realizacji umowy, jak również zajmuje się prawem ubezpieczeniowym,
sporządzaniem i weryfikacją umów w obrocie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich oraz zagranicznych
kancelariach prawnych, organach administracji publicznej oraz biorąc udział w międzynarodowych konkursach prawniczych.
Przemysław jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Obsługę klientów prowadzi w języku polskim i angielskim.

PRELEGENCI

Andrzej Lulka

Partner Zarządzający, Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;Absolwent
podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego Uniwersytetu w Poitiers;radca prawny.
Doświadczenie zawodowe: - w latach 1997-2012 – Gide Loyrette Nouel – początkowo współpracownik międzynarodowej kancelarii
Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN sp.k.) a od roku 2008 Partner odpowiedzialny za
działalność Działu Nieruchomości w ramach warszawskiego biura GLN; rekomendowany przez Legal 500, EMEA 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2016, PLC Which Lawyer 2009 i 2011 oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 w dziedzinie prawa nieruchomości; –
w 2013 r. utworzył własną kancelarię: Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego, od połowy 2014 r. jest Partnerem Zarządzającym
kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.; -wykładowca Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium
Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Solvay Brussels School of Economics & Management; – najlepszy
prawnik pro bono 2016 (wyróżniony w plebiscycie Rzeczpospolitej); – członek komisji egzaminacyjnej tłumaczy przysięgłych
języka francuskiego w latach 2014-2016.

Daria Mientkiewicz

Associate, Adwokat w zespole rozwiązywania sporów i zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird &
Bird

Daria doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym sporów sądowych i sądowoadministracyjnych oraz w arbitrażu. Wspiera klientów w zakresie zagadnień regulacyjnych, prawa farmaceutycznego i ochrony
zdrowia, procedury administracyjnej, prawa karnego gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej. Ma
duże doświadczenie w obsłudze klientów z branży Life Sciences oraz w przeprowadzaniu audytów. Przed dołączeniem do Bird
& Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku wiodących międzynarodowych kancelariach prawniczych. Autorka licznych
publikacji specjalistycznych, głównie z zakresu prawa farmaceutycznego. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach.

Bartłomiej Niewczas

Counsel, Radca prawny, kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird

Jest uznanym autorytetem w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz arbitrażu. Wielokrotnie wspierał największe na rynku korporacje
m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, chemicznej czy spożywczej. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie
kreowania polityki i strategii prowadzenia sporów, reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
Zajmuje się również negocjowaniem kontraktów (w tym infrastrukturalnych i budowlanych). Doświadczenie procesowe
Bartłomieja Niewczasa obejmuje występowanie w kilkuset postępowaniach: przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi,
przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach arbitrażowych według reguł
Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrażu ad hoc według reguł słuszności, w międzynarodowych
postępowaniach arbitrażowych wg reguł ICC i UNCITRAL, w postępowaniach z zakresu upadłości transgranicznej. Reprezentował
przedsiębiorców oraz Skarb Państwa (jako pełnomocnik) w szeregu postępowaniach arbitrażowych. Funkcję szefa praktyki
rozwiązywania sporów w warszawskim biurze Bird & Bird pełni od 2012 roku. Wcześniej koordynował pracę zespołu ds. postępowań
spornych w SKANSKA S.A. W 2014 roku został wyróżniony przez brytyjski przewodnik „Guide to the World’s Leading Lawyers –
Construction and Real Estate”, w kategorii „Budownictwo”, plasując się w wąskim gronie 8 czołowych polskich specjalistów w tym
obszarze.

Bartosz Piechota

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Röhrenschef
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności
w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych,
nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy
wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach
upadłościowych. Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu
umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law
School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane
przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border
Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania
sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale
korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.

PRELEGENCI

Michał Prochwicz

Adwokat, Senior Associate, członek zespołu nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird
Doradza od ponad dziesięciu lat klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji nieruchomościowych,
w szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due diligence nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas
procesów nabywania oraz zbywania nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych, negocjowania
umów najmu, doradztwa w trakcie procesów budowalnych. Realizował transakcje, których przedmiotem były obiekty logistyczne
i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a także hotele.
Doradzał zarówno przy transakcjach typu „asset deal”, „share deal”, jak również przy transakcjach polegających na sprzedaży
przedsiębiorstw. Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla obiektów nowopowstających jak i umowy dla
powierzchni w istniejących obiektach. Brał udział w transakcjach typu sale and lease back. W latach 2012 – 2017 pracował
w jednej z największych w Polsce, międzynarodowej kancelarii prawniczej w zespole obsługującym klientów niemieckojęzycznych.
Poza licznymi transakcjami nieruchomościowymi doradzał w bieżących sprawach korporacyjnych, prowadził sprawy sądowe
i egzekucyjne, negocjował dokumenty zabezpieczeń, przygotowywał reorganizacje strukturalne klientów oraz ich kontrahentów.
W latach 2005 – 2012 pracował w prestiżowej międzynarodowej kancelarii prawniczej w Polsce specjalizującej się oraz
transakcjach M&A oraz w polskiej kancelarii butikowej specjalizującej się w transakcjach M&A. Jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Staniszewski

Counsel, Dentons

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek oraz prawie handlowym. Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz
inwestorów krajowych i międzynarodowych w zakresie fuzji i przejęć w sektorze nieruchomości, jak również wynajmu obiektów,
a także inwestycji biurowych i przemysłowych oraz dotyczących centrów handlowych. Ponadto Piotr doradzał międzynarodowym
instytucjom finansowym w kontekście finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości oraz doradzał spółkom budowlanym
w zakresie szeregu dużych projektów inwestycyjnych.

dr Dominik Sypniewski

Senior Associate, Góralski & Goss Legal

Dominik Sypniewski, specjalizuje się w zagadnieniach prawnoregulacyjnych i transakcyjnych związanych z projektami
inwestycyjnymi i sektorem nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując podmioty prowadzące działalności
deweloperską i inwestycyjną. Uczestniczył w zespołach przygotowujących raporty due dilligence poprzedzające nabycie
nieruchomości oraz opracowujących umowy związane z finansowaniem inwestycji. Dominik Sypniewski obsługiwał również różne
postępowania administracyjne związane z procesem planowania i realizacji inwestycji, uczestniczył w opracowaniu i negocjowaniu
umów o prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Prowadził procesy komercjalizacji powierzchni biurowej,
a także doradzał klientom przez sprzedaży inwestycji w toku lub ukończonych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawa
budowlanego i prawa administracyjnego, monografii oraz rozdziałów w książkach wydawanych w renomowanych wydawnictwach,
a także artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Dominik Sypniewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego,
przez dwa lata prowadził badania w Centrum Prawa Uniwersytetu Georgetown, pracuje adiunktem na Politechnice Warszawskiej,
gościnnie wykładał również w Korei Południowej, Estonii, Turcji i Portugalii.

Piotr Zawadzki

Senior Associate, Adwokat, Rzecznik patentowy w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych
osobowych w polskim biurze Bird & Bird
Od prawie 10 lat doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, współpracując z najlepszymi międzynarodowymi
kancelariami, w tym jako szef zespołów odpowiedzialnych za obszar IP i IT. Piotr doradza klientom z innowacyjnych sektorów
gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowofinansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego, w tym producentom i dystrybutorom
napojów alkoholowych. Koncentruje się przy tym głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych, prawie patentowym,
ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa oraz prawie danych osobowych. Jego
doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także
doradztwo transakcyjne w zakresie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu
do transakcji na rynku nieruchomości, transakcji mających za przedmiot prawa udziałowe, a także związanych z nabywaniem,
przenoszeniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej w ramach przedsięwzięć typu joint venture. Jest autorem lub
współautorem przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą
i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych. Należy również do Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej –
Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

WARSZTATY

KONTRAKTY
BUDOWLANE
7-8 grudnia 2017, Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach
KONTRAKTY BUDOWLANE

1795 zł + 23% VAT przy rejestracji
do 27 października 2017 r.,
2295 PLN + 23% VAT przy rejestracji
po 27 października 2017 r.

Termin: 7-8 grudnia 2017 r.
Cena: 1795 zł netto (do 27 października 2017 r.)
Cena: 2295 zł netto (po 27 października 2017 r.)

1.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, lunch.

3.

Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier Business Polska.
Faktura pro forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed
rozpoczęciem Warsztatów.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
Tel:

2.

E-mail:

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Departament:
Tel:
3.

E-mail:

Firma:

6.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem Warsztatów obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.

8.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w Warsztatach powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

Siedziba:
Adres:

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może
wziąć udział inny pracownik firmy.

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach
wynosi

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania Warsztatów.

E-mail:

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON:
011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a
także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych
dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl

Tel +48 22 333 97 77

pieczątka i podpis

Faks +48 22 333 97 78

