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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym śniadaniu doradczym z cyklu spotkań tematycznych 
organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie firmy i kancelarie doradcze. 

Śniadanie doradcze 
14 marca 2019 r. (czwartek), godz. 10:00-12:00 

„Wykonawca schodzi z placu budowy – konsekwencje prawne” 

 
Agenda spotkania: 
1) ogólne uwagi dotyczące rozwiązania umowy o roboty budowlane:  

a. rozwiązanie na podstawie przepisów ustawy, 
b. rozwiązanie na podstawie umowy, 
c. skutki prawne rozwiązania (podzielność/niepodzielność świadczeń, rozwiązanie ex tunc – ex nunc), 

 
2) restrukturyzacja/upadłość wykonawcy – skutki dla procesu budowlanego:  

a. restrukturyzacja wykonawcy: 

• skutki dla umowy o roboty budowlane, 

• odpowiedzialność z tytułu wad i usterek, 

• ograniczenia w rozliczeniach (w tym z podwykonawcami), 

• możliwości rozwiązania umowy o roboty budowlane, 

• status zabezpieczeń (w tym zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz kaucji gwarancyjnej), 
 

b. upadłość wykonawcy: 

• skutki dla umowy o roboty budowlane, 

• odpowiedzialność z tytułu wad i usterek, 

• możliwości rozwiązania umowy o roboty budowlane, 

• ograniczenia w rozliczeniach (w tym z podwykonawcami), 

• status zabezpieczeń (w tym zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz kaucji gwarancyjnej), 
 
3) sytuacja prawna konsorcjum w przypadku restrukturyzacji/upadłości wykonawcy:  

a. rozliczenia konsorcjantów w przypadku restrukturyzacji / upadłości, 
b. solidarność bierna i czynna (kwestia odpowiedzialności wobec inwestora oraz dochodzenia od 

niego roszczeń) w przypadku restrukturyzacji / upadłości, 
c. rozwiązanie umowy o roboty budowlane przez inwestora i konsorcjantów – w przypadku 

restrukturyzacji / upadłości, 
d. rozwiązanie umowy o roboty budowlane przez jednego z konsorcjantów i przejęcie obowiązków – 

w przypadku restrukturyzacji / upadłości. 

 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności członków zarządu, dyrektorów projektu, szefów i 

pracowników działów prawnych, szefów i pracowników działów finansowych.  

Zgłoszenie udziału: 

- Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres e-mail 
prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego otrzymanie 
zostaje potwierdzane odrębnym mailem.  

- Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność 
otrzymywanych zgłoszeń.  

- Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

Zapraszamy do naszej siedziby: Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa 
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Notki biograficzne: 
 

 

Adwokat Przemysław Wierzbicki 

Ma ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim 
spory cywilne, administracyjne oraz karne. Doradza w zakresie zamówień 
publicznych, upadłości i restrukturyzacji oraz prawa konkurencji. 

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Członek 
Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków 
Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar 
Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i 
Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 
latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych. Jest autorem licznych artykułów prasowych i 
opracowań.  Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim. 
Wykształcenie 
Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Bankowość 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 
 
 

 

Adwokat Jakub Brzeski 
Uczestniczy w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących roszczeń 
z umów bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. 
Doradza w zakresie upadłości i restrukturyzacji na rzecz przedsiębiorców oraz 
instytucji finansowych, a także prowadzi i koordynuje prace obejmujące 
działalność syndyka masy upadłości. Szkoli Klientów z zakresu upadłości i 
restrukturyzacji. 
Zajmuje się prawem ochrony konkurencji oraz prawem własności intelektualnej 
i uczestniczy w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. Biegle włada językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. 
Wykształcenie 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 
 
 

 

Adwokat Łukasz Żabczyński 
Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami 
powszechnymi, przede wszystkim gospodarczymi i administracyjnymi. 
Specjalizuje się w sporach sądowych związanych z rynkiem nieruchomości oraz 
inwestycjami budowlanymi, nieuczciwą konkurencją oraz sporami 
korporacyjnymi. 
Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa 
korporacyjnego. Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim. 
Wykształcenie 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji 
 

 

 

  

 


