
Seminarium poprowadzą: 

 

 
Jolanta Kalecińska-Rossi  

Mec. Jolanta Kalecińska jest partnerem w kancelarii White & Case. W swojej praktyce 
koncentruje się na rynku nieruchomości. Mec. Kalecińska przeprowadziła wiele transakcji 
dotyczących nabywania nieruchomości, komercjalizacji i sprzedaży gotowych inwestycji, 
takich jak centra handlowe, hipermarkety, centra wystawowe, biurowce i apartamentowce. 
Mec. J. Kalecińska świadczy usługi między innymi na rzecz funduszy inwestycyjnych i 
instytucji finansowych oraz instytucji publicznych. Poza transakcjami, stale współpracuje z 
deweloperami, inwestorami, firmami budowlanymi, architektami i innymi uczestnikami 

procesu inwestycyjnego. Przygotowuje i negocjuje umowy, a także reprezentuje klientów w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych związanych z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Reprezentuje 
również klientów w związku z procesami sądowymi dotyczącymi nieruchomości oraz postępowaniami 
arbitrażowymi. W raporcie „Chambers Europe 2010” mec. Kalecińska otrzymała po raz drugi z rzędu 
rekomendację „up-and-coming” w kategorii Real Estate. 
 

Katarzyna Barańska 

Jest członkiem zespołu doradztwa prawnego w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się w 
prawie cywilnym i administracyjnym w szczególności zagadnieniach związanych z prawem 
budowlanym oraz obrotem nieruchomościami. Przed dołączeniem do zespołu White & 
Case Katarzyna Barańska odbyła szereg praktyk w polskich i międzynarodowych 
kancelariach prawnych. 
 
 
 

 
 
Katarzyna Czwartosz-Liber 

Mec. Katarzyna Czwartosz doradza klientom z sektora nieruchomości. Brała udział w wielu 
transakcjach dotyczących nabywania/sprzedaży nieruchomości (zarówno bezpośrednio jak i 
w drodze nabycia przedsiębiorstwa/ spółki celowej). Dodatkowo specjalizuje się w 
zagadnieniach związanych z prowadzeniem inwestycji i komercjalizacją nieruchomości, w 
tym również w realizacji projektów typu partnerstwa publiczno – prywatnego. Posiada 
bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz deweloperów oraz właścicieli/zarządzających 
centrami handlowymi, prowadziła szereg audytów prawnych nieruchomości.  Ponadto mec. 

Katarzyna Czwartosz reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, włączając sprawy 
sporne.  
 

 

Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz 

Mec. Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, 
w szczególności w zakresie nieruchomości. Przed podjęciem pracy w White & Case, odbył staż 
w kancelarii Clifford Chance w Warszawie w departamencie nieruchomości. Wcześniej 
pracował w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Boryczko, Malinowska, Świątkowski i 
Partnerzy sp. p., gdzie zajmował się doradztwem w zakresie prawa spółek. Robert 
Gorbaszewicz vel Gabrylewicz ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również tytuł magistra prawa handlowego francuskiego i 
europejskiego w Szkole Prawa Francuskiego i Europejskiego zorganizowanej przez Uniwersytet w Poitiers i 
Uniwersytet Warszawski. Pan Robert Gorbaszewicz vel Gabrylewicz ukończył także studia licencjackie w 
zakresie prawa francuskiego prywatnego na Uniwersytecie w Orleanie. 
 

Marta Hincz 

Mec. Marta Hincz doradza klientom sektora nieruchomości. Specjalizuje się w tematyce 
obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania nieruchomości, 
przeprowadzania procesu inwestycyjnego i komercjalizacji nieruchomości. Mec. Hincz 
uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach związanych z nabywaniem 



nieruchomości, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez nabycie przedsiębiorstwa bądź spółki celowej. 
Prowadziła szereg audytów prawnych nieruchomości. Mec. Hincz specjalizuje się w prawie budowlanym oraz 
wszelkich innych kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym związanym z nieruchomościami. Posiada 
bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz deweloperów w zakresie komercjalizacji nieruchomości. 
Doradzała klientom w zakresie umów najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Ponadto mec. Hincz 
reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.  
 

 
Paulina Pawłowska 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności zagadnieniach 
związanych z prawem budowlanym oraz obrotem nieruchomościami. Przed dołączeniem do 
zespołu White & Case zdobywała doświadczenie podczas praktyk w polskiej i międzynarodowej 
kancelarii, a wcześniej także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Biurze Rady Europy. W 
roku akademickim 2008/2009 wzięła udział w międzynarodowym i interdyscyplinarnym 
programie Warsaw-Paris-Cologne 2009 w formie moot court organizowanym przez Instytut 
Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Kolonii i Sciences Po w Paryżu.   

 
 

Kamila Przepieść 

W ramach praktyki skupia się na prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności 
kwestiach nieruchomościowych. Przed dołączeniem do zespołu White and Case 
współpracowała z polską kancelarią prawną świadcząc usługi prawne na rzecz m.in. firm 
energetycznych. Kamila Przepieść brała udział w doradztwie prawnym dotyczącym 
ustanawiania służebności przesyłu, umów o świadczenie usług transportu publicznego, 
zamówień publicznych oraz PPP. Doradzała również w zakresie transakcji nabycia i sprzedaży 

nieruchomości oraz w ramach procesu inwestycji budowlanych. Posiada także doświadczenie w 
przygotowywaniu raportów due diligence nieruchomości. Jest autorką wielu artykułów w tygodniku 
„Wspólnota” Pismo Samorządu Terytorialnego oraz miesięczniku „Wspólnota Mieszkaniowa”. 
 

Tomasz Rzętała 

Mec. Tomasz Rzętała specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw z zakresu nieruchomości, w tym dotyczących transakcji nabycia, 
procesu budowlanego i komercjalizacji. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na 
rzecz deweloperów, właścicieli i zarządców przy realizacji inwestycji biurowych 
mieszkaniowych i centrów handlowych. Doradzał klientom w zakresie umów najmu 
powierzchni biurowych oraz handlowych. Mec. Rzętała reprezentuje także klientów w 
postępowaniach sądowych, w tym dotyczących roszczeń związanych z wykonywaniem 

umów najmu. Mec. Rzętała jest również wykładowcą na wielu szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko 
rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego. Ponadto, jest autorem licznych wypowiedzi 
opublikowanych w „Rzeczpospolitej” oraz „Dzienniku Gazeta Prawna”. 
 

 
Anna Strużyńska 

Jest członkiem zespołu doradztwa prawnego w sektorze nieruchomości. W swojej praktyce 
skupia się na prawie cywilnym i handlowym, w szczególności kwestiach 
nieruchomościowych. Anna Strużyńska brała udział w doradztwie prawnym dotyczącym 
transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz procesu inwestycji budowlanych. Posiada 
także ma doświadczenie w przygotowywaniu raportów due diligence nieruchomości.  


