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Michał Jochemczak kieruje Praktyką Sporów Budowlanych i Arbitrażu w warszawskim biurze kancelarii Dentons.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych zarówno przed sądami arbitrażowymi, jak i powszechnymi.
Reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych na gruncie regulaminów wiodących instytucji
arbitrażowych (ICC, VIAC, LCIA) oraz w krajowych jak i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych ad hoc.
Michał Jochemczak posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie sporów tzw. joint-venture, M&A,
korporacyjnych, budowlanych, nieruchomościowych, a także financial services disputes. Doradza również klientom
w zakresie zagadnień związanych z międzynarodowym postępowaniem cywilnym (np. wykonywanie zagranicznych
orzeczeń w Polsce). Zajmuje się też doradztwem na rzecz wierzycieli oraz zarządu i akcjonariuszy (udziałowców)
dłużnika w kontekście postępowania upadłościowego. Ma także doświadczenie przy rozwiązywaniu zagadnień
proceduralnych prawa konkurencji.
Działa również jako arbiter: pierwszą nominację otrzymał w wieku 30 lat i dotyczyła ona międzynarodowego
postępowania arbitrażowego prowadzonego według Regulaminu ICC (z siedzibą w Zurychu).
Michał Jochemczak był również jednym z kluczowych członków komitetu ad hoc, który opracował Regulamin Sądu
Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan z 1 marca 2012 roku.

Doświadczenie
Międzynarodowe konsorcjum: reprezentowanie klienta sporze z zamawiającym, dotyczącym budowy
terminala LNG w północnej Polsce.
Zagraniczny inwestor: reprezentowanie klienta w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko państwu
członkowskiemu UE, dotyczącym inwestycji na rynku nieruchomościowym.
Amerykańska firma wydobywcza: reprezentowanie klienta w krajowym postępowaniu arbitrażowym
dotyczącym sporu związanego ze świadczeniem usług wiertniczych i szczelinowania kwasem w Polsce.
Vivendi: reprezentowanie klienta w charakterze jednego z doradców prawnych w jej głośnym sporze ze
spółkami T-Mobile oraz Elektrim, w toku powiązanych ze sobą postępowań arbitrażowych prowadzonych
zgodnie z Regulaminem VIAC oraz LCIA, dotyczących sporu wynikającego z porozumień joint venture.
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Inwestor z sektora nieruchomości i hotelarstwa z siedzibą w Luksemburgu: reprezentowanie klienta w
postępowaniu arbitrażowym prowadzonym zgodnie z Regulaminem ICC przeciwko chorwackiej spółce
państwowej, dotyczącym portfela aktywów obejmujących hotele znajdujące się na jednej z chorwackich wysp
(prowadzonym w Chorwacji pod prawem chorwackim).
Spółka celowa banku inwestycyjnego: reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym
prowadzonym zgodnie z Regulaminem ICC przeciwko polskim spółkom w głośnym sporze akcjonariuszy
(arbitraż prowadzony w Londynie zgodnie z Regulaminem ICC oraz postępowania w sprawie zabezpieczenia
przedmiotu sporu prowadzone w Polsce).
Francuski deweloper: reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym według
Regulaminu ICC, dotyczącym budowy prestiżowego wieżowca mieszkaniowego w centrum Warszawy.
Francuski inwestor: reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym według
Regulaminu ICC, dotyczącym projektowania i budowy elektrociepłowni w Polsce.
Zagraniczny inwestor (jako sprzedający): reprezentowanie klienta w sporze z kupującym, dotyczącym
posądzenia o złamanie warunków reprezentacji i gwarancji przy projekcie farmy wiatrowej w północnej
Polsce.
Generalny wykonawca: reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym według
Regulaminu UNCITRAL przeciwko jednej z wiodących, polskich spółek budowlanych, dotyczącym projektów
budowy dwóch instalacji spalania biomasy w Polsce.
Francuski inwestor: reprezentowanie klienta w krajowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym budowy
oczyszczalni ścieków w Polsce.
Zagraniczny fundusz nieruchomości: reprezentowanie klienta w głośnym postępowaniu arbitrażowym
prowadzonym według Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym wartość
przedmiotu sporu wynosiła 20 milionów EUR.
Szwajcarska spółka naftowa: reprezentowanie klienta w sporze korporacyjnym rozstrzyganym według
Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Polska spółka zarządzająca aktywami: reprezentowanie klienta w postępowaniu arbitrażowym
prowadzonym według Regulaminu ICC, którego miejscem był Paryż.
Różni klienci: reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach dotyczących uznania na mocy
Konwencji Nowojorskiej wyroków wydanych przez międzynarodowe sądy arbitrażowe działające zgodnie z
Regulaminem VIAC, LCIA, oraz Regulaminem ICC.
Różni klienci: reprezentowanie klientów kancelarii lub stron uczestniczących w postępowaniach dotyczących
uchylenia wyroków arbitrażowych wydanych przez sądy arbitrażowe LCIA (wnioski na mocy art. 67), sądy
arbitrażowe VIAC oraz sądy arbitrażowe z siedzibą w Polsce.
Spółka z sektora telekomunikacji: reprezentowanie klienta w głośnym procesie toczącym się przed
polskimi sądami.
Spółka budowlana: reprezentowanie klienta w postępowaniu dotyczącym uchylenia postanowienia sądu
arbitrażowego dotyczącego utrzymania jego decyzji w sprawie właściwości sądu (roszczenia pozwanego,
które były przedmiotem potrącenia wynikały z umowy zawierającej postanowienie przewidujące właściwość
sądów krajowych).
Szwajcarska spółka: reprezentowanie klienta w postępowaniach dotyczących egzekucji oraz uchylenia
wyroku sądu arbitrażowego w Polsce oraz na Cyprze.
Francuska spółka: reprezentowanie klienta w sporze dotyczącym oczyszczalni ścieków – postępowanie
arbitrażowe prowadzone według Regulaminu ICC, którego miejscem była Warszawa.
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Nagrody i rekomendacje
Chambers Global 2020 i 2021: rekomendowany w kategorii „rozwiązywanie sporów: Most in Demand
Arbitrators" w Polsce (Band 3)
Chambers Europe 2020 i 2021: rekomendowany w kategorii „rozwiązywanie sporów: Most in Demand
Arbitrators" w Polsce (Band 3)
Chambers Global 2019–2021: rekomendowany w kategorii „rozwiązywanie sporów” w Polsce (Band 4)
Chambers Europe 2019–2021: rekomendowany w kategorii „rozwiązywanie sporów” w Polsce (Band 4)
Benchmark Litigation Europe 2019-2021: wyróżniony jako „Dispute Resolution Star” w kategoriach:
Arbitration, Commercial and transactions, Construction, International arbitration, Real estate
Who’s Who Legal 2021: rekomendowany (Global Leader) w obszarze arbitrażu
Who’s Who Legal 2018-2020: rekomendowany (Future Leader) w obszarze arbitrażu

Publikacje
Chapter on Poland in Arbitration World (ed. by Karyl Nairn and Patrick Heneghan), 4 wydanie 2012 i 2015 (w
publikacji)
Wybrane zagadnienia zasady Kompetenz-Kompetenz, Monitor Prawa Handlowego 2/2012
New Rules of the Lewiatan Court of Arbitration (współautor z Beatą Gessel), Young Arbitration Review,
kwiecień 2012
Chapter on Poland in the International Arbitration Review (ed. by James H. Carter) 2011 i 2012
Attorney – client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym, Przegląd Prawa Handlowego,
3/2010
Sprawa Dallah Real Estate v. Pakistan, e Przegląd Arbitrażowy, 2/2010
Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjnoprawnych umowy o arbitraż, Przegląd Prawa Handlowego, 4/2009
Arbitraż w Unii Europejskiej: fakty i mity, Rzeczpospolita, 16 grudnia 2009 r.
Rozwiązywanie sporów wynikających z prowadzenia terminowych operacji finansowych, Biuletyn Arbitrażowy
11/2009
Czy sądy arbitrażowe mogą orzekać w sprawach decyzji spółek, Gazeta Prawna, 21 maja 2009 r.

Działalność zawodowa
Członkostwo
Członek Zarządu, Young Arbitration Practitioners in Poland, 2010–2015
Członek, ICC YAF, od 2013 r.

Zatrudnienie
Partner, Dentons, Warszawa, od 2016 r.
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Counsel, Dentons, (wcześniej Salans), Warszawa, 2013–2016
Senior Associate, Salans, Warszawa, 2008–2013
Associate, Salans, Warszawa, 2006–2008
Junior Associate, Salans, Warszawa, 2005–2006
Stażysta, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Kondka, Poznań, 2002–2004

Specjalizacje
Obszary prawa
Arbitraż
Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
Prawo upadłościowe i restrukturyzacje

Sektory gospodarki
Instytucje finansowe

Wykształcenie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004, magister prawa

Kwalifikacje i uprawnienia
Radca prawny, Polska, 2008

Języki
Angielski
Polski
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