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 Nowelizacja Ustawy o UOKiK – 

wzrost uprawnień i ich wpływ na 

Deweloperów 

 

 Aktualne wytyczne UOKIK  

a naruszanie zbiorowych 

interesów konsumentów 

 

 Ryzyko obciążania konsumenta 

dodatkowymi opłatami 

 

 Umowy w branży deweloperskiej 

– nowości i praktyka 

 

 Klauzule abuzywne w branży 

deweloperskiej 

 

 Sytuacje sporne pomiędzy 

deweloperem a nabywcą  

 

 Pobieranie i rozliczanie zadatków, 

zaliczek i zapłat 

 

 Naliczanie kar umownych,  

w zależności od etapu realizacji 

inwestycji 

 

Łukasz Zwiercan,  

Dentons 

Szymon Nawrat, 

Nawrat & Mariański 

Paweł Kuglarz,  

Wolf Theiss 

Przemysław Rybicki,  

Affre i Wspólnicy Sp.k. 
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13:30 – Klauzule abuzywne w branży 

deweloperskiej 

- Problematyka stosowania starych klauzul w 

aktualnych umowach  

- Orzecznictwo a rodzaje klauzul – najnowsze 

interpretacje 

- Nowy rejestr klauzul abuzywnych w praktyce 

- Postanowienia umowne uznane za niezgodne z 

prawem – konsekwencje 

- Najbardziej problemowe zapisy 

- Dobre praktyki 

Przemysław Rybicki, Radca Prawny 

Affre i Wspólnicy Sp.k. 

  

14:45 - Sytuacje sporne pomiędzy deweloperem a 

nabywcą   

- Odstąpienia od umowy przez klienta w sytuacji 

zmiany metrażu lokalu po wybudowaniu 

- Uprawnienia nabywcy gdy upadnie deweloper 

- Pobieranie i rozliczanie zadatków, zaliczek i zapłat 

- Naliczanie kar umownych, w zależności od etapu 

realizacji inwestycji 

Paweł Kuglarz, Radca Prawny 

Wolf Theiss 

 

16:00 – Zakończenie warsztatów. Wręczenie 

certyfikatów 

9:00 – Rejestracja i poranna kawa 

  

9:30 – Przepisy prawne wpływające na branżę 

deweloperską 

- Nowelizacja Ustawy o UOKiK – wzrost uprawnień i 

ich wpływ na na Deweloperów 

- Aktualne wytyczne UOKIK a naruszanie zbiorowych 

interesów konsumentów 

- Ryzyko obciążania konsumenta dodatkowymi opłatami 

- Problematyczne aspekty Ustawy Deweloperskiej 

- Obowiązek informacyjny w praktyce 

- Podsumowanie i uporządkowanie wiążących przepisów 

- Dobre praktyki 

Łukasz Zwiercan, Senior Associate 

Dentons 

  

11:00 – Przerwa kawowa 

  

11:20 – Umowy w branży deweloperskiej 

- Zapisy umowne – jakie zapisy powinny znajdować się 

w umowach 

- Najczęściej pojawiające się problemy 

- Na co zwrócić szczególną uwagę – dobre praktyki 

- Tworzenie umów – najnowsze wytyczne 

- Ujednolicanie umów w praktyce 

Szymon Nawrat, Radca Prawny 

Nawrat & Mariański  

  

12:50 – Lunch 
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Paweł Kuglarz, Partner w kancelarii Wolf Theiss  

w Warszawie, specjalizuje się m.in. w prawie budowlanym, prawie 

ochrony środowiska, energii odnawialnej. Członek Zespołu 

Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości  

ds. nowelizacji prawa upadłościowego, członek międzynarodowego 

stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe. 

Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu 

Allerhanda. Autor i współautor licznych książek, komentarzy, 

publikacji, m.in: "Upadłość konsumencka" (2015), "Upadłość 

Deweloperska" (2012), "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece" 

(2012),  

"Po wyroku trybunału galimatias z BTE dopiero się zacznie" Gazeta 

Prawna nr 76/2015, "Nie ma gwarancji, że budowa się zakończy o 

czasie" Rzeczpospolita 10.08.2015, "Rękojmia wiary publicznej ksiąg 

wieczystych nie zawsze ochroni" Rzeczpospolita  25.05.2015. 

Kancelaria WOLF THEISS jest międzynarodową kancelarią prawną 

w Polsce. Specjalizuje się energetyką,  

w tym energią odnawialną, prawem spółek, inwestycjami 

budowlanymi, arbitrażem, rynkami kapitałowymi, partnerstwem 

publiczno-prywatnym, bankowością i finansami, prawem 

podatkowym i restrukturyzacyjnym. 

Paweł Kuglarz, Radca Prawny, Wolf Theiss 

Szymon Nawrat radca prawny oraz Partner Zarządzający 

Kancelarii Radców Prawnych Nawrat & Mariański. 

Wieloletni doradca polskich oraz zagranicznych spółek  

z branż deweloperskiej, budowlanej, FMCG oraz RTV  

i AGD. Specjalizuje się głównie w prawie zobowiązań, 

prawie spółek, prawie budowlanym oraz planistycznym. 

Reprezentuje klientów w  licznych sporach sądowych, 

postępowaniach administracyjnych, oraz przed sądami 

administracyjnymi i Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. 

Szymon Nawrat, Radca Prawny,  

Nawrat & Mariański 

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie 

konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw 

z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i 

konsumentów, w tym spraw dotyczących porozumień 

ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej  

oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców. Uczestniczy w 

projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki 

dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów 

umów z prawem konsumenckim. Posiada ponad siedmioletnie 

doświadczenie w prawie ochrony konkurencji i konsumentów 

zapoczątkowane pracą w UOKiK. Reprezentuje klientów 

zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. 

Prezesem UOKiK), jak i sądami. Doradzał klientom z branż 

FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i 

multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i 

hurtowego oraz sprzedaży internetowej. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego 

organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z 

Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale 

prawa Cardiff University w Walii. Członek Stowarzyszenia 

Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Warszawie. 

Posługuje się językiem angielskim. 

Łukasz Zwiercan, radca prawny w warszawskim biurze 

kancelarii Dentons i członek Zespołu Prawa Nieruchomości. 

Zajmuje się prawem nieruchomości, prawem korporacyjnym i 

prawem cywilnym, a w szczególności specjalizuje się w 

zagadnieniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 

procesu budowlanego, umów o roboty budowlane i umów z 

architektami. Prowadził wiele dużych projektów typu due 

diligence, przeprowadzanych zarówno na rzecz nabywców 

nieruchomości lub spółek, jak i dla banków rozważających 

udzielenie finansowania nabycia nieruchomości lub ich 

zabudowy. Projekty te dotyczyły wszystkich najważniejszych 

rodzajów nieruchomości: mieszkaniowych, handlowych, 

biurowych, magazynowych, a także inwestycji typu greenfield.  

Prowadził i uczestniczył także w wielu transakcjach 

nieruchomościowych związanych z nabywaniem lub sprzedażą 

zarówno poszczególnych składników majątku (nieruchomości) 

jak i udziałów w spółkach celowych oraz transakcjach typu joint-

venture. 

Ma ponadto duże doświadczenie w doradzaniu klientom przy 

zagadnieniach prawnych dotyczących zarządzania aktywami 

(asset management) w odniesieniu do powierzchni biurowych i 

handlowych, włączając w to udział w negocjowaniu umów najmu. 

Jego zainteresowania i doświadczenia związane są także z 

prawem własności intelektualnej. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2007) 

oraz Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku stosunki 

międzynarodowe (2011). W 2012 roku zdał egzamin radcowski.  

Przemysław Rybicki, Radca Prawny 

Affre i Wspólnicy Sp.k. 

Łukasz Zwiercan, Senior Associate, Dentons 
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Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatu, który łączy w sobie zarówno aspekty formalne jak i praktyczne 

związane z problematycznymi relacjami z konsumentami w branży deweloperskiej. Na warsztacie omówione zostaną 

m.in. takie zagadnienia jak wpływ nowelizacji Ustawy o UOKiK na Deweloperów, zapisy umowne i tworzenie 

umów, klauzule abuzywne w branży deweloperskiej czy sytuacje sporne pomiędzy deweloperem a nabywcą. 

Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń  

z uczestnikami rynku i zaproszonymi Ekspertami. 

 

Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o: 

• Nowe przepisy wpływające na branżę Deweloperską 

• Nowe wytyczne dotyczące umów 

• Praktyczne uwagi dotyczące zapisów umownych 

• Aktualne i najbardziej problemowa klauzule abuzywne 

• Rozwiązywanie sytuacji spornych dotyczących m.in.: kar umownych, zadatków i zaliczek czy upadłości   

Warsztat kierujemy m.in. do przedsiębiorstw deweloperskich oraz inwestorów a szczególnie:    

* Działów ds. umów 

* Działów sprzedaży 

* Działów prawnych 

* Działów ds. inwestycji i przygotowania inwestycji 

MIEJSCE WARSZTATÓW:  

Centrum Konferencyjne Golden Floor 

Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 

Warszawa 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

zgloszenia@proability.pl 

22 787 59 12 / 783 990 280 
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WARUNKI UCZESTNICTWA:  

  1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: 

- 1495zł + 23% VAT – do 29.08.2016r. 

- 1795 zł + 23% VAT – po 29.08.2016r. 

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, 

przerwy kawowe oraz lunch. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie 

udziału i fakturę pro-forma. 

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 widniejące na fakturze. 

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na 

adres organizatora. 

7. W przypadku rezygnacji do 20.08.2016 r. obciążymy Państwa 

opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 

8. W przypadku rezygnacji po 20.08.2016r. pobierane jest 100% 

opłaty za udział. 

9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach 

powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 

udziału. 

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział 

inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby 

zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 4 dni przed 

rozpoczęciem warsztatów. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz 

do odwołania bez podania przyczyn. 

  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie          

informacji handlowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

od ProAbility oraz partnerów  handlowych. 

Oświadczenie jest niezależne  od czasu 

korzystania z usług. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się  

 z warunkami uczestnictwa w szkoleniu. 

  

TAK, chcę wziąć udział w warsztacie 

 

 

 

data i podpis pieczątka  firmy 

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami 

uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę  ProAbility  do umieszczenia znaku 

towarowego (logo) firmy na stronie www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i 

marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. 

Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. 

Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich 

poprawiania. 

 


