
Waloryzacja kontraktów budowlanych 
– strategie prawne oraz metodyka 

przygotowania roszczeń.
Co się zmieni?

Termin: 3 kwietnia 2019 r., godz. 09:45 – 14:00

Miejsce: kancelaria Domański Zakrzewski Palinka,   
ul. Paderewskiego 8, Poznań (2 p.)

RSVP:        do 29 marca, E: paulina.pawlowska@dzp.pl

Udział w seminarium jest  bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

mailto:paulina.pawlowska@dzp.pl


Waloryzacja kontraktów budowlanych- strategie prawne oraz metodyka 
przygotowania roszczeń

Program spotkania

W okresie dynamicznych wzrostów kosztów czynników produkcji w

tym robocizny, sprzętu oraz cen materiałów budowlanych,

wykonawcy i podwykonawcy obarczeni są ryzykiem braku

rentowności inwestycji budowlanych. Coraz częściej okazuje, że

ustalone w umowie wynagrodzenie nie gwarantuje zwrotu kosztów

poniesionych na wykonanie inwestycji. Przed tego rodzaju

niekorzystnymi zmianami na rynku można się jednak uchronić.

Podczas spotkania specjaliści kancelarii DZP oraz firmy CAS omówią

strategie prawne związane z możliwością zmiany wynagrodzenia

w kontraktach budowlanych, a także metodykę przygotowania

i uzasadnienia roszczeń waloryzacyjnych i odszkodowawczych.

AGENDA

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Waloryzacja kontraktów budowlanych.
Strategie prawne.

11:30 – 12:10 Przerwa kawowa

12:10 – 13:40 Analiza techniczno - ekonomiczna jako        
niezbędny element roszczenia o zmianę   
warunków umowy

13:40 – 14:00  Sesja networkingowa
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Waloryzacja kontraktów budowlanych- strategie prawne oraz metodyka 
przygotowania roszczeń

Prelegenci

Tomasz Michalczyk, DZP Kamil Pociecha, DZP Maciej Orkusz, DZP Maciej Kajrukszto, CAS Michał Lempkowski, CAS

Specjalizuje się w sprawach 
dotyczących szeroko pojętej 
infrastruktury, zamówień 
publicznych oraz partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

E: Tomasz.Michalczyk@dzp.pl

Doradza na wszystkich 
etapach realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych,
z uwzględnieniem umów
w procesie inwestycyjnym 
projektów PPP i projektów 
typu koncesyjnego.

E: kamil.pociecha@dzp.pl

Specjalizuje się w sporach 
sądowych i arbitrażowych 
oraz w prawie cywilnym
i handlowym. Reprezentował 
klientów przed sądami 
powszechnymi i polubownymi 
m.in. w licznych sporach 
budowlanych.

E: maciej.orkusz@dzp.pl

Doradza Klientom
w skomplikowanych 
inwestycjach i specjalizuje się 
w analizie zawieranych umów, 
analizie ryzyka, 
przygotowywaniu roszczeń
i obronie przed roszczeniami 
oraz postępowaniami przed 
sądem powszechnym
i arbitrażowym. 

E:maciej.kajrukszto@caservices.pl

Specjalizuje się w świadczeniu 
usług z zakresu prawidłowego 
zarządzania roszczeniami, 
identyfikacją ryzyk
kontraktowych oraz 
przygotowywaniem opinii jako 
niezależny Ekspert lub Biegły ad 
hoc w postępowaniach przed 
sądami powszechnymi. 

E:michal.lempkowski@caservices.pl
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Kim jesteśmy

Informacja o organizatorach 

Domański Zakrzewski Palinka 

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal 

wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje ponad 150 ekspertów różnych 

specjalizacji. Mimo liczebności i zróżnicowania wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrze b 

klientów. Do problemów podchodzimy holistycznie, wszystkie sprawy rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. 

Wierzymy, że bliskie relacje przynoszą lepsze rozwiązania, a skuteczność zawdzięczamy ścisłej współpracy z klientami. W utrzy maniu 

wysokiej pozycji na rynku pomaga nam w wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy dużych i złożonych projektach, wprowadzani e 

nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami. Od lat zajmujemy wysoka pozycję w rankingach publikowanych

przez Rzeczpospolitą i DGP oraz międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers & Partners.

CAS

Działamy na rynku usług doradczych branży budowlanej z myślą o wszystkich podmiotach biorących udział w procesie inwestycyjny m, 

dla których nasi Eksperci i Specjaliści swoim doświadczeniem oraz rozległą wiedzą inżynieryjną świadczą wysokiej jakości usłu gi z 

zakresu doradztwa kontraktowego. Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu ora z 

rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy Klientów w trakcie negocjacji, 

mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki.
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