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Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu  

Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską.  Podczas szkolenia omówimy 

aspekty prawne i praktyczne relacje między deweloper - pośrednik - konsument, 

przedstawimy instytucję DFG, przeanalizujemy typy i wymogi dotyczące treści 

umów do których stosować należy nowe przepisy oraz zwrócimy uwagę na  

zobowiązania dewelopera przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej czy planowane 

zmiany w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. 

UCZESTNICZĄC W WYDARZENIU 

• Otrzymasz dużą dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek, rozwiązań  
i inspiracji 

• Dowiesz się jak zapisy ustawy przełożą się w praktyce na relacje z klientem 
oraz jak należy się przygotować aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialności 

• Poznasz aktualne regulacje prawne przy konstruowaniu umów, w związku ze 
zmianą przepisów 

• Dowiesz się jak uniknąć ryzyk związanych z rozwiązaniami operacyjnymi 

• Skonfrontujesz swoje myślenie o nowych obowiązkach deweloperów  
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CENA 

699 zł netto + 23% VAT za osobę  

przy zgłoszeniu do 10.06.2022 r. 

799 zł netto + 23% VAT za osobę  

przy zgłoszeniu po 10.06.2022 r. 

 

W cenie webinarium:  

- gwarancja uczestnictwa 

  w wydarzeniu prowadzonym  

  przez doświadczonego i cenionego  

  eksperta 

- certyfikat  

  potwierdzający uczestnictwo 

  w wydarzeniu 

- materiały  

  w wersji elektronicznej 

 

KONTAKT  

MASZ  PYTANIA?    

ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL  

T:  +48 22 633 03 28 

E: konferencje@deway.pl  

GRUPA DOCELOWA  

• Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych 

• Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym 

• Pracownicy banków 

• Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości 

WEBINARIUM LIVE 

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA 
- kluczowe zmiany od 1 lipca 2022 r. 

VIII Edycja 

22 czerwca 2022 r., godz.: 10:00 - 15:00  
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PROGRAM 

1. Nowe obowiązki deweloperów - kluczowe aspekty 

2. Katalog umów objętych wybranymi przepisami ustawy 

3. Katalog podmiotów dotychczas wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy 

4. Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy m.in. do procesu odbiorów lokali  

i domów 

5. Nowe zasady w zakresie ochrony praw nabywców oraz funkcjonowania  

Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego 

6. Katalog oraz treści innych umów zawieranych z deweloperem 

PRELEGENCI 

Radca prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko 

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego,  

prawa użytkowania wieczystego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autor 

wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości  

-„Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” w miesięczniku 

C.H. Beck Nieruchomości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych  

i webinarach, w tym z zakresu prawa kontraktowego, sposobów umownego  

zabezpieczania wierzytelności pieniężnych oraz prawa budowlanego, z zakresu  

prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na 

zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 

ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego. 

Praktyk i wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. 
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WEBINARIUM LIVE 

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA 
- kluczowe zmiany od 1 lipca 2022 r. 

VIII Edycja 

22 czerwca 2022 r., godz.: 10:00 - 15:00  


