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KONRAD MŁYNKIEWICZ - RADCA PRAWNY, DYREKTOR DZIAŁU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Doświadczenie: 
Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych w tym o charakterze deweloperskim oraz liniowym. Prowa-
dził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie brał 
udział w wydaniu ponad 780 orzeczeń, między innymi z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz tzw. rent planistycznych, szeroko rozumianego Prawa Ochrony 
Środowiska w tym spraw dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, wy-
właszczenia oraz z komunalizacji mienia jak również dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Współpracował z wydawnictwem Lexis Nexis w zakresie merytorycznej redakcji tekstów prawniczych dotyczą-
cych między innymi postępowania administracyjnego, w tym komentarzy do ustawy Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi wykorzystuje 
reprezentując Klientów Kancelarii w toczących się postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyj-
nymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jako specjalista z zakresu udostępniania informacji pu-
blicznych świadczy usługi na rzecz spółek Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznych oraz reprezentując te podmioty w 
postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Posiadaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego z powodzeniem wykorzystuje między innymi w 
sprawach obrony interesów naruszonych działaniem organów administracji publicznej jak również w toku postę-
powań dotyczących inwestycji budowlanych w tym wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zapewnia profesjonalną obsługę prawną organów administracji 
publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego zarówno w poszczególnych sprawach wynikających z dzia-
łalności tych jednostek jak również poprzez stałą obsługę prawną. We współpracy ze Specjalistami pozostałych 
Działów Prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy po-
ziom świadczonych usług.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci

AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA - APLIKANT ADWOKACKI

Doświadczenie:
Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami 
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa 
budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzo-
ziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Działała na rzecz popularyzacji mediacji w 
postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Doświadczenie zdobyła także w administracji publicznej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzyna-
rodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Z ramienia mi-
nisterstwa prezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych 
oraz przed Komisją Europejską. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się energetyką 
wiatrową. Prowadziła uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rządowych aktów norma-
tywnych. Brała udział w posiedzeniach komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Wykształcenie:
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie aplikant adwokacki przy 
Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rosyjskiego. Prezento-
wała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była wolontariuszem w Klinice 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowała z klientami rosyjskojęzycznymi w postępowaniach 
dotyczących nadania statusu uchodźcy. Zdała egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ję-
zyka rosyjskiego.



Program wydarzenia

            09:00       ROZPOCZĘCIE 

• Jakie inwestycje mieszkaniowe mogą być realizowane oparciu o specustawę mieszkaniową?

• Czy poza budynkami mieszkalnymi ustawa dopuszcza realizowanie innych inwestycji w szczególności inwestycji  

 o charakterze usługowo-handlowym?

• Czy inwestor może swobodnie podejmować decyzję pomiędzy realizacją inwestycji w oparciu o plan miejscowy/decyzję  

 o warunkach zabudowy lub na podstawie uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?

• Jakie formalności wiążą się z uzyskaniem uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?

• Jakie załączniki są potrzebne do wniosku o podjęcie uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?

• Czym różni się lokalizacja inwestycji mieszkaniowej na podstawie specustawy od realizacji inwestycji na podstawie  

 warunków zabudowy i pozwolenia na budowę?

• Co to są lokalne standardy urbanistyczne?

• Dlaczego warto skorzystać z lokalizacji inwestycji w trybie specustawy?

            15:30       ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE DYPLOMÓW UCZESTNICTWA

Podczas wydarzenie odbędzie się lunch oraz przerwy kawowe w czasie których będzie możliwość networkingu

TERMIN: 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom działającym na rynku deweloperskim. W trakcie szkolenia przedstawimy kom-
pleksowo założenia ustawy oraz zasady uzyskania uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Odpowiemy na pytania o 
warunki realizacji inwestycji budowlanej na podstawie nowych przepisów oraz jakie nowe szanse stoją przed branżą miesz-
kaniową. Prowadzący przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy procesu budowlanego według nowej ustawy i zwrócą 
uwagę na praktyczne aspekty zastosowania przepisów. 

W trakcie szkolenia prowadzący poszukają odpowiedzi na szereg pytań, które wiążą się ze stosowaniem  
specustawy mieszkaniowej, takich jak:



Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzą-
cych w skład jej zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań 
z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. 

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, 
biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Of counsel naszej kancelarii są profesorowie uniwersyteccy –  wybitni spe-
cjaliści, uznane autorytety z danych dziedzin prawa, którzy merytorycznie wspomagają pracę działów prawnych kancelarii, 
a także wraz z dyrektorami działów sporządzają opinie prawne.

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU WIELU DZIEDZIN PRAWA 
W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PRAWNYCH:

• Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
• Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
• Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
• Dział Prawa Pracy
• Dział Prawa Własności Intelektualnej
• Dział Prawa Podatkowego
• Dział Prawa Karnego
• Dział Prawa Administracyjnego
• Dział Prawa Zamówień Publicznych
• Dział Prawa Rynku Kapitałowego
• Dział Prawa Imigracyjnego
• Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego
• Działa Prawa Energetycznego
• Prawo Medyczne
• Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsię-
biorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających. 

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia 
dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz 
prawa podatkowego. Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę 
prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.



Kontakt:

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A

tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49

e-mail: kancelaria@siw.pl

www.siw.pl

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: +48 22 692 74 31
kom.: +48 511 249 206

e-mail: szkolenia@siw.pl
e-mail: k.sudol@siw.pl

Zarezerwuj szkolenie online poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie siw.pl


