Wrocław, 7 października 2013 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Kancelarii Prawnej IURICO Skory i Sołtys Spółki Partnerskiej Radców Prawnych
specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim
przedsiębiorstw z branży budowlanej

zapraszam Państwa na szkolenie nt.:
„Problemy finansowe Inwestora i Głównego Wykonawcy a roszczenia
podwykonawców, dostawców, usługodawców”
Wrocław, dnia 22 października 2013 roku
Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące kwestie:




odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy w umowach o roboty budowlane;



zasady konstruowania umów o roboty budowlane- wprowadzanie klauzul zabezpieczających
na przyszłość i in.

szczególne tryby dochodzenia roszczeń w przypadku problemów finansowych Inwestora i
Głównego Wykonawcy;

PRELEGENCI:







mec. Marzena Czuksanow - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we
Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej,
specjalista z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa spółek, prawa
cywilnego i procesowego, prawa pracy, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz
prawa administracyjnego i budowlanego. Ekspert zespołu kontrolnego Rady Miejskiej
Wrocławia do przeprowadzenia kompleksowej kontroli inwestycji miejskich realizowanych w
latach 2006-2010.
mec. Stanisław Lach - radca prawny, specjalista z zakresu prawa budowlanego,
autorskiego oraz prawa zamówień publicznych, doradza Wykonawcom w sporach z
Zamawiającymi, świadczy pomoc prawną na kontraktach autostradowych oraz dla
wykonawców innego rodzaju robót budowlanych, reprezentował przedsiębiorców w sporach
rozstrzyganych w postępowaniu arbitrażowym, jest autorem publikacji z zakresu prawa
budowlanego i kontraktów FIDIC.
mgr Michał Kopacz – prawnik, specjalistka z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw budowlanych, w szczególności z zakresu prawa
kontraktów.

NADZÓR MERYTORYCZNY:



dr Maciej Skory - radca prawny, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa
kontraktów oraz prawa budowlanego z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obsługi
inwestycji budowlanych, w tym drogowych. Nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie
Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca prawa
gospodarczego, w tym budowlanego. Dysponuje wiedzą na temat praktycznych aspektów
FIDIC, potwierdzoną m.in. certyfikatem SIDiR. Autor publikacji poświęconych
współczesnemu obrotowi gospodarczemu, ekspert zespołu kontrolnego Rady Miejskiej

Wrocławia do przeprowadzenia kompleksowej kontroli inwestycji miejskich realizowanych w
latach 2006-2010.
Jesteśmy przekonani, że organizowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu uzyskać niezbędną
wiedzę na temat dochodzenia roszczeń w przypadku problemów finansowych Głównego
Wykonawcy czy Inwestora, a przede wszystkim pozwoli Państwu zabezpieczyć interesy na
przyszłość.

Z poważaniem,
Barbara Roślicka
Dyrektor Kancelarii

Podstawowe informacje o szkoleniu:
Miejsce szkolenia:

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
50-077 Wrocław

Termin szkolenia:

22 października 2013 roku godz. 9.15-15.00

Koszt szkolenia:

300,00 zł + VAT (369,00 zł brutto)
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad,
zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Faktury zostaną Państwu wręczone
w dniu szkolenia.

Forma zgłoszenia na szkolenie:



Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza
kancelaria@iurico.pl lub nr fax: 71/341-04-86;



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2013 roku;



Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie płatności za szkolenie na
numer rachunku Kancelarii do dnia 18 października 2013 r. tj.:

zgłoszeniowego

na

adres

e-mail:

09 1140 2004 0000 3702 4547 9601
Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych
Rynek 7
50-106 Wrocław
W razie ewentualnych dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Szczegółowych informacji udziela, jak i zgłoszenia drogą mailową przyjmuje:
Barbara Roślicka – Dyrektor Kancelarii - tel. 071/344 56 59

Serdecznie zapraszamy!

2

