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9:00 – Rejestracja i poranna kawa

9:30 – Prawo w branży deweloperskiej – relacje z 

konsumentem w praktyce

• Ustawa Deweloperska w praktyce

• Praktyczny wpływ Ustawy Konsumenckiej na branżę 

deweloperską

• Nowe zasady komunikacji z konsumentami

• Obowiązek informacyjny w praktyce

• Uporządkowanie i podsumowanie wiążących przepisów

• Planowane zmiany prawne

* Czekamy na potwierdzenie Prelegenta

11:00 – Przerwa kawowa

11:20 - Naruszenia praw konsumentów na rynku 

deweloperskim w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKIK

• Działania Prezesa UOKIK w zakresie ochrony 

konsumentów (naruszenia zbiorowych interesów 

konsumentów,

klauzule abuzywne, raporty rynkowe)

• Praktyka orzecznicza – najnowsze orzecznictwo

• Case study – przykłady decyzji Prezesa UOKIK dot. 

ochrony konsumentów

• Najbardziej problemowe orzecznictwo dla Deweloperów –

wpływ na rynek

Katarzyna Górna, Adwokat, Affre i Wspólnicy

13:00 – Lunch

13:40 - Jak rzetelnie formułować regulaminy i 

wzorce umów w branży ubezpieczeniowej

• Klauzule abuzywne w Deweloperce – przegląd i 

omówienie najbardziej problemowych klauzul

• Dobre wzorce – zapisy umowne

• Umowa deweloperska w praktyce

• Zmiana wzorca umownego

• Prawidłowe funkcjonowanie regulaminów 

konsumenckich

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

Martyna Wurm, Aplikant  Radcowski, Associate, 

K&L Gates

15:00 – Odpowiedzialność Dewelopera w praktyce -

jak funkcjonować by zminimalizować ryzyko

• Odpowiedzialność w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy

• Charakterystyka relacji/ wątpliwości/ zastrzeżenia

• Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji –

najczęstsze problemy

• Na co należy zwrócić szczególną uwagę – roszczenia 

klientów

• Odpowiedzialność na linii wykonawca deweloper –

granice odpowiedzialności

Paweł Kuglarz, Partner , Kancelaria Wolf Theiss

16:30 – Zakończenie warsztatów. Wręczenie 

certyfikatów
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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

Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy
Specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz sporów sądowych i prawa cywilnego.

Uczestniczyła w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności

regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań

sądowych oraz przed organami administracji, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz UOKiK.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów. Wspiera również

zespół kancelarii w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również na wydziale prawa Københavns

Universitet w Danii. Jest absolwentką International Legal Skills Programme na Uczelni Łazarskiego we współpracy z Center

of International Legal Studies w Salzburgu oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji prowadzonego przez Instytut

Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Martyna Wurm, aplikant radcowski, Associate , K&L Gates
Martyna Wurm jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates w departamencie Prawa Konkurencji.

Zajmuje się polskim i europejskim prawem konkurencji, w tym doradztwem w zakresie porozumień ograniczających

konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej.

Martyna Wurm specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, doradzając podmiotom gospodarczym

w szczególności w kwestii zapewnienia przestrzegania przez nie praw konsumentów.

Martyna Wurm w swojej praktyce wykorzystuje również wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, co umożliwia jej

skuteczne stosowanie prawa konkurencji w sektorze finansowym oraz przy transakcjach i postępowaniach

antymonopolowych w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji.
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KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo:

- jak poprawnie formować regulaminy i wzorce umów

- jak zmienia się ustawa o działalności deweloperskiej oraz jej wpływ na  Deweloperów

- jak uniknąć odpowiedzialność  w praktyce – specyfika branży deweloperskiej

- w jakim zakresie zmiany w ustawie konsumenckiej wpłyną na branżę deweloperską.

- jak kształtuje się najnowsze orzecznictwo UOKiK dla rynku 

A ponad to: 

Warsztat umożliwi Państwu zapoznanie się ze studium najbardziej problematycznym przypadków naruszenia prawa 

konsumenckiego w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK. Spotkanie stworzy możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczenia 

zarówno między uczestnikami jak i prowadzącymi. Nasi eksperci podczas warsztatu przekażą Państwu wiedzę, dzięki której bez 

przeszkód unikniecie narażania reputacji firmy oraz jej kosztów. 

GRUPA DOCELOWA:

Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim : • Firmy Deweloperskie, w szczególności: Działy prawne, Działy 

sprzedaży, Działy obsługi klienta; 

Inne osoby zajmujące się lub interesujące problematyką konsumencką w branży deweloperskiej. 

MIEJSCE WARSZTATÓW: 

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

biuro@proability.pl 

22 787 59 12 
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ORGANIZATOR:

ProAbility specjalizuje się w organizacji praktycznych warsztatów merytorycznych o tematyce twardej oraz 

szkoleń z doskonalenia umiejętności miękkich. 

Przygotowujemy dla Państwa:

• spotkania otwarte, które są doskonałą możliwością skonfrontowania własnego działania z doświadczeniami 

innych praktyków 

i uznanych ekspertów 

• spotkania zamknięte jako indywidualnie dopasowane programy szkoleniowe. Ta forma gwarantuje możliwość 

przedyskutowania wewnętrznych zagadnień firmy, które są specyficzne dla danej organizacji

ProAbility to zespół ludzi działających z pasją – dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji wydarzeń 

biznesowych, przygotowujemy praktyczne warsztaty spełniające oczekiwania Naszych Klientów.


