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Marcin Orecki, adwokat, specjalizuje się w problematyce międzynarodowych i krajowych umów
gospodarczych, projektów infrastrukturalnych, sporów rozstrzyganych przed sądami
państwowymi oraz polubownymi (arbitrażowymi) w krajowym jak i międzynarodowym
arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, a także w problematyce doradztwa kontraktowego, w
tym zarządzania sporem oraz roszczeniem (unikanie, łagodzenie i rozwiązywanie).
Do momentu rozpoczęcia pracy jako niezależny prawnik, zdobywał doświadczenie w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (obecnie: Prokuratoria Generalna
Rzeczypospolitej Polskiej), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, polskich i międzynarodowych
kancelariach prawnych. W latach 2013-2016 pracował w dziale procesowym warszawskiego
biura kancelarii Clifford Chance. Następnie w latach 2016-2017 był prawnikiem wewnętrznym
(in-house lawyer) firmy AGP Metro Polska s.c. w związku z realizowanymi przez firmy Astaldi
S.p.A. oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. kontraktami rozbudowy II linii metra w
Warszawie.
Marcin Orecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów podyplomowych LL.M. o specjalizacji rozwiązywania sporów międzynarodowych
organizowanych przez Graduate Institute of International and Development Studies (IHEAD)
oraz Uniwersytet w Genewie.
Jest autorem publikacji z zakresu procedury cywilnej, międzynarodowego i europejskiego prawa
procesowego cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego i
krajowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, a także prawa cywilnego i budowlanego.
Marcin Orecki jest członkiem międzynarodowych organizacji i grup zajmujących się
międzynarodowym arbitrażem takich jak the Young ICCA (International Council for Commercial
Arbitration), ICDR Young & International, LCIA YIAG.
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Dotychczasowe doświadczenie
- Reprezentowanie wykonawców i podwykonawców w postępowaniach sądowych i
arbitrażowych dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych takich jak autostrady, drogi
ekspresowe, elektrownie, sieci wodociągowe, farmy wiatrowe, obiekty kubaturowe (z
uwzględnieniem warunków kontraktowych FIDIC);
- Reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem państwowym w sporze dotyczącym właściwości
sądu polubownego (arbitrażowego) oraz ważności zapisu na sąd polubowny (arbitrażowy);
- Reprezentowanie międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych;
- Reprezentowanie mniejszościowego akcjonariusza w sporach korporacyjnych z
akcjonariuszem większościowym;
- Reprezentowanie międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniach przed organami
administracji publicznej oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dotyczących
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych;
- Reprezentowanie międzynarodowego przedsiębiorcy w sporach związanych z realizacją
inwestycji wiatrowej w Polsce, w tym w postępowaniach o ustanowienie służebności przesyłu;
- Reprezentowanie konsorcjum międzynarodowych przedsiębiorców w postępowaniu przed
sądem państwowym o stwierdzenie obowiązku zawarcia przez podmiot publiczny umowy typu
projektuj i buduj o wartości przekraczającej 60 mln złotych;
- Reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu przed sądem państwowym
dotyczącym naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz czynów nieuczciwej
konkurencji;
- Doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej
członków zarządu, kar umownych;
- Przygotowywanie i negocjowanie umów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem
kontraktów budowlanych (roboty budowlane, usługi, dostawy) w ramach kompletnego procesu
inwestycyjno-budowlanego.
Projekty:
- Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od
szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18;
- Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją
C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6;
(sporządzenie projektów wykonawczych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU
wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku
o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie
zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego)
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CV
1. Doświadczenie zawodowe
2016 - 2017 - Prawnik wewnętrzny (in-house lawyer) - AGP Metro Polska, Astaldi S.p.A.,
Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. Spółka Cywilna
2013 - 2016 - Prawnik - Clifford Chance, biuro w Warszawie
07-09.2012 - Prawnik - Squire Sanders, biuro w Warszawie
2010 - 2011 - Prawnik - Kancelaria Radcowska Bieleccy w Warszawie
2009 - 2011 - staże: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy; Prokuratoria Generalna Skarbu
Państwa; Naczelny Sąd Administracyjny; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
2. Wyksztłcenie
2012 - 2013: LL.M. (MIDS) in International Dispute Settlement, Uniwersytet w Genewie oraz
Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie
2007 - 2012: Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2009 - 2012: Centrum Prawa Amerykańskiego (2011-2012); szkoła arbitrażowa w
Düsseldorfie (2011) oraz Kolonii (2011); Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego
(2009-2011)
3. Organizacje
od 2017 - Adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
2014-2016 Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
2013 - 2014 Young ICCA Mentoring Programme
od 2011 - ICDR Young & International; LCIA YIAG; Young ICCA.
4. Języki
- angielski - biegła znajomość w mowie i piśmie;
- niemiecki - znajomość średniozaawansowana
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Publikacje
1. Instytucja ławnika sądowego w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege
ferenda, PS 2012, nr 7-8;
2. Czym powinien kierować się sąd ustalając jurysdykcję krajową dla umownych i
pozaumownych zobowiązań elektronicznych, PS 2012, nr 5;
3. Does the winner take it all ? – Zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w
międzynarodowym arbitrażu, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2012,
nr 1-2;
4. Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu, Kwartalnik
ADR. Arbitraż i mediacja 2012, nr 3(19);
5. Jurysdykcja, prawo właściwe oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach
spadkowych w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r, PS 2013, Nr 1;
6. Glosa do wyroku TS z 19 lipca 2012 w sprawie C-154/11, EPS 2014, nr 2;
7. Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym)– uwagi de lege ferenda, PPC
2014, nr 2;
8. Jurisdictional conflicts in investment arbitration, Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja
2014, nr 1;
9. Glosa do wyroku SN z 23 maja 2013 r. II CSK 250/12, Palestra 2014, Nr 5-6;
10. Glosa do wyroku SN z 11.10.2013 r. sygn. I CSK 697/12, OSP 2014, Nr 9;
11. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2011 r., C-509/09, C-161/10. Jurysdykcja i
prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w
Internecie, PPC 2015, Nr 1 (współautor M. Pilich);
12. Kilka uwag na temat drogi sądowej dla roszczeń wynikających z ustawy o spłacie przez
Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym, Przegląd Sądowy
2015, nr 6;
13. Czy sądy państwowe mogą odegrać znaczącą rolę w rozstrzyganiu międzynarodowych
sporów handlowych? (uwagi na tle konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 roku o
umowach dotyczących właściwości sądu), Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja 2015, Nr
4;
14. Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd
polubowny, PPC 2016, nr 1;
15. Przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego w polskim procesie cywilnym.
Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (I CSK 533/14) oraz
wybranego orzecznictwa sądów powszechnych, PS 2016, nr 4;
16. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 września 2016 r., I ACz
682/16, OSP 2017/3/28;
17. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r., I
ACa 843/16, PS 2017/2/130-140.
Publikacje On-line:
- State-to-state arbitration pursuant to Bilateral Investment Treaties: The Ecuador-US dispute,
Young ICCA Blog, posted on Feb., 14, 2013 - (http://www.youngicca-blog.com/wpcontent/uploads/2013/02/State_to_State_Marcin_Orecki_10_02_201.pdf)
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- Who is bound by an arbitration clause? (scope of arbitration clause ratione personae), LCIA
YIAG Newsletter, 2012 - ( http://www.lcia.org/media/Download.aspx?MediaId=202)
- Rules of law applicable to arbitration agreements under the New Polish Private International
Law, LCIA
YIAG
Newsletter,
August
2011
- (http://www.lcia.org//Media/Download.aspx?MediaId=177)
Blog:
- http://kluwerarbitrationblog.com/author/marcin-orecki/
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