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9:30 
REJESTRACJA I PORANNA KAWA

10:00 
CO ZROBIĆ, GDY WYKONAWCA NIE 
PŁACI? – SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
INWESTORA

• Istota solidarnej odpowiedzialności inwestora  
i wykonawcy

• Przesłanki solidarnej odpowiedzialności  
z art. 6471 KC

• Jak skutecznie dokonać samodzielnego zgłoszenia 
do inwestora – krok po kroku

• Wybrane problemy praktyczne solidarnej 
odpowiedzialności inwestora

• Specyfika solidarnej odpowiedzialności  
w zamówieniach publicznych

• Łukasz Dubicki, Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy sp. k. 

11:00 
PRZERWA KAWOWA

11:20 
NEWRALGICZNE POSTANOWIENIA UMÓW 
PODWYKONAWCZYCH – NA CO ZWRACAĆ 
UWAGĘ

• Istota postanowień umowy w stosunkach między 
stronami

• Wybrane problemy w umowach z podwykonawcami
• Pułapki umowne z życia wzięte – omówienie na 

przykładach
• Barbara Kowalska-Czarnota, Pietrzyk Dubicki  

i Wspólnicy sp. k. 

12:20 
LUNCH

13:00 
GWARANCJE I KAUCJA GWARANCYJNA  
W PRAKTYCE UMÓW BUDOWLANYCH

• Rodzaje gwarancji w praktyce umów budowlanych
• Gwarancja zapłaty – instrument ochronny 

podwykonawcy czy fikcja?
• Wybrane problemy stosowania gwarancji należytego 

wykonania umowy i gwarancji usunięcia wad
• Kaucja gwarancyjna jako alternatywne 

zabezpieczenie wykonania świadczeń
• Marcin Wierciński, Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy  

sp. k. 

14:00 
PRZERWA KAWOWA

14:20 
JAK NIE PRZEGRAĆ PROCESU ZANIM 
SIĘ ZACZNIE – PERSPEKTYWA 
PODWYKONAWCY

• Zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby 
postępowania cywilnego w trakcie wykonywania 
robót budowlanych

• Zabezpieczenie roszczenia o zapłatę  
– sposoby i przesłanki

• Przykłady procesowych zagrożeń w sprawach 
podwykonawców

• Specyfika procesów sądowych z umów o roboty 
budowlane

• Wyrok i co dalej? Warunki skutecznej egzekucji 

15:20 
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW. 
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW
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Barbara  
Kowalska-Czarnota
aplikant adwokacki w kancelarii 
Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy sp. k.
Specjalistka z zakresu prawnej 
obsługi przedsiębiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
prawa korporacyjnego, sporządzania 
i negocjowania umów oraz 
dochodzenia należności. Posiada 
bogate doświadczenie w obsłudze 
podmiotów branży budowlanej. 
Skutecznie reprezentuje 
podwykonawców w sporach  
z wykonawcami i inwestorami.

Łukasz Dubicki
adwokat, partner w kancelarii 
Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy sp. k.
kierujący praktyką Nieruchomości 
i Inwestycji. Specjalista z zakresu 
prawa nieruchomości, prawnej 
obsługi procesów inwestycyjnych 
i firm branży budowlanej. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie  
w reprezentowaniu podmiotów rynku 
budowlanego, zarówno przed sądem, 
jak i w rokowaniach pozasądowych. 
Ceniony prelegent podczas szkoleń 
dla podmiotów z branży budowlanej, 
m.in. „Inwestycje Budowlane 2017” 
organizowanego przez dziennik 
Rzeczpospolita.

Marcin Wierciński
prawnik w kancelarii Pietrzyk 
Dubicki i Wspólnicy sp. k.
Specjalista w zakresie 
prawa budowlanego, prawa 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz dochodzenia należności  
w procesie inwestycyjnym. W swojej 
praktyce zawodowej koncentruje 
się wokół obsługi prawnej 
podwykonawców, postępowań 
administracyjnych oraz procesu 
dochodzenia należności, w tym na 
etapie postępowania egzekucyjnego.

NOTY PRELEGENTÓW
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Praktyczne wskazówki  
i rozwiązania podnoszące 
bezpieczeństwo 
podwykonawcy

KORZYŚCI UCZESTNICTWA

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony podwykonawcy w procesie budowlanym jak i po nim.

Jak nie dać się oszukać

Analiza i przykłady 
zabezpieczeń umownych

Omówienie pod kątem 
praktycznym tematyki 
wad i usterek i ich wpływ

Praktyczne rozwiązania 
potrzebne przy 
sytuacjach związanych 
z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem 
umowy

Analiza najnowszego 
orzecznictwa 
wpływającego na 
odpowiedzialność

Dobre praktyki

Udział w warsztatach  
jest szansą na pogłębienie 
swojej wiedzy  
i umiejętności  
w strategicznym obszarze 
warunkującym efektywne 
działanie podczas 
minimalizowania ryzyka 
podwykonawcy. Spotkanie 
umożliwia wymianę 
doświadczeń z osobami 
zajmującymi podobne 
stanowiska oraz spojrzenie 
na stosowane praktyki  
z innej perspektywy.

Charakter spotkania 
gwarantuje możliwość 
zadawania pytań 
indywidualnych

WARSZTAT KIERUJEMY DO

• Generalnych wykonawców
• Wykonawców
• Podwykonawców
• Całej branży budowlanej  

i deweloperskiej

MIEJSCE WARSZTATÓW

Centrum Konferencyjne 
Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A
02-307 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI

biuro@proability.pl
(22) 787 59 12

GRUPA WARSZTATOWA


