
ZAREJESTRUJ SIĘ

W trakcie realizacji prac budowlanym często występują przeszkody utrudniające terminową
realizację prac. Są one spowodowane przez drugą stronę umowy lub wynikają z przyczyn 
niezależnych od stron (jak ostatnio istotny wzrost kosztów środków produkcji). W przypadku, 
gdy skala naruszeń obowiązków, opóźnienia lub wzrost kosztów realizacji umowy okaże się 
nieakceptowalny dla kontrahentów, mogą oni podjąć decyzję o jednostronnym zakończeniu 
realizacji umowy. Składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno być jednak 
starannie przygotowane celem zapewnienia sobie korzyści wynikających z zerwania umowy 
i uniknięcia istotnych ryzyk, z jakimi wiąże się złożenie nieskutecznego oświadczenia. Z uwagi 
na te ryzyka należy tak samo starannie bronić się przed odstąpieniem od umowy złożonym 
przez kontrahenta.  

W czasie webinarium przedstawimy Państwu, w jakich sytuacjach wykonawca będzie 
uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak się przygotować do takiego 
odstąpienia oraz jakie są skutki odstąpienia od umowy i jakie ryzyka wiążą się ze złożeniem 
nieskutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nasi eksperci powiedzą także, jak bronić 
się przed oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożonym przez kontrahenta. 

 

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – jak skutecznie 
odstąpić od umowy i jak bronić się przed odstąpieniem? 

Jakie są szanse i ryzyka?  

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, 

szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz 

claim managerów w firmach wykonawczych.
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Kancelaria JDP – jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na 
rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych. Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. energetycznych, 
kolejowych, drogowych, mostowych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 

Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji 
budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego 
orzecznictwa. 

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, 
Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute 
Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

1.0      W jakich sytuacjach wykonawca może być uprawniony do odstąpienia od umowy o roboty

           budowlane? W jaki sposób wzmocnić pozycję wykonawcy w sytuacji, gdy podejmie decyzję

           o odstąpieniu od umowy?

2.0     Jak przygotować się do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy?

3.0     Jakie są skutki odstąpienia od umowy złożonego przez wykonawcę? Jakich roszczeń może

           dochodzić od inwestora?

4.0     W jakich sytuacjach inwestor może odstąpić od umowy z wykonawcą i jakie ryzyka dla

           wykonawcy wiążą się z takim odstąpieniem?

5.0     Jak bronić się przed odstąpieniem od umowy złożonym przez inwestora?
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