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Szanowni Państwo, 

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejne z cyklu spotkań 

poświęcone będzie sporom i roszczeniom w nowych warunkach kontraktowych FIDIC. 

Śniadanie doradcze: 

17 maja 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00 

 
 

 

 

W grudniu 2017 r. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nową edycję 

warunków kontraktowych FIDIC, wykorzystywanych przy zawieraniu kontraktów na realizację 

największych projektów budowlanych. Celem nowych warunków kontraktowych FIDIC jest zwiększenie 

efektywności projektów budowlanych przy zachowaniu zrównoważonego rozkładu ryzyka oraz 

mechanizmów umożliwiających unikanie sporów. Nowe warunki FIDIC prezentują nowe podejście do 

zagadnienia roszczeń i sporów. Podczas śniadania przedstawimy następujące zagadnienia: 

▪ Odróżnienie roszczeń od sporów 
▪ Procedura zgłaszania roszczeń  
▪ Skutki niedochowania terminu na zgłoszenie roszczenia 
▪ Skutki uzgodnienia (agreement) lub decyzji (determination) Inżyniera Kontraktu 
▪ Status Komisji Rozjemczej (Dispute Avoidance and Adjudication Board) 
▪ Najważniejsze zmiany w postępowaniu przed Komisją Rozjemczą 
▪ Charakter i skutki decyzji Komisji Rozjemczej 
▪ Nowa klauzula arbitrażowa 

 

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: szefów działów 

prawnych, pracowników działów prawnych, kierowników budowy, kierowników kontraktu. 

Prelegentami są: adwokat Justyna Szpara oraz radca prawny Andrzej Maciejewski z kancelarii Łaszczuk i 

Wspólnicy 

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 

„Nowe warunki kontraktowe FIDIC: roszczenia i spory” 
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Notki biograficzne: 
 
 

 
 
 

Justyna Szpara, adwokat, partner zarządzający, kancelaria prawna Łaszczuk 
i Wspólnicy 
Kieruje praktyką rozwiązywania sporów oraz praktyką nieruchomości 
i prawa budowlanego. Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich 
i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami 
powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach 
arbitrażowych, w szczególności w zakresie kontraktów budowlanych 
i projektów infrastrukturalnych. 
Jest arbitrem na listach największych polskich i międzynarodowych sądów 
arbitrażowych. Pełniła funkcję arbitra w wielu sporach dotyczących umów 
o roboty budowlane. 
Doradza także w zakresie prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, 
najmu nieruchomości komercyjnych oraz fuzji i przejęć. 
Jest rekomendowana w dziedzinie rozwiązywania sporów przez 
międzynarodowe rankingi Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 
EMEA, Best Lawyers® in Poland, Expert Guides to Commercial Arbitration 
oraz Who’s Who Legal Arbitration: Future Leaders. 
 

 

 
 

 

Andrzej Maciejewski, radca prawny, senior associate, kancelaria prawna 
Łaszczuk i Wspólnicy 
Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych oraz 
prawie obrotu nieruchomościami. Doradza i reprezentuje klientów 
w sporach, szczególnie związanych z procesem budowlanym. Wśród jego 
klientów są przedsiębiorcy z sektora budowlanego, energetycznego, 
medycznego oraz detalicznego. 
Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących zapłaty 
wynagrodzenia za roboty budowlane, odbioru robót budowlanych oraz 
prawidłowości wykonania robót budowlanych. 
Jest autorem artykułu „Spory wynikające z niezasadnego skorzystania przez 
inwestora z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej 
należyte wykonanie umowy o roboty budowlane – wybrane zagadnienia”, 
który ukazał się w Przeglądzie Sądowym 2017 (5). 
 

 

 


