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Quantum Vintage Consulting to niezależna, globalna firma konsultingowa, której celem jest wspieranie branży 
budowlanej w zarządzaniu projektami i unikaniu sporów. Grupa Quantum współpracuje z wieloma czołowymi 
wykonawcami, prawnikami i zleceniodawcami na całym świecie.

Nasze doświadczone zespoły, pracujące w Europie, Azji, Bliskim Wschodzie, Afryce i USA, zapewniają wsparcie 
kontraktowe, handlowe i planistyczne zespołom budowlanym w zakresie oceny opóźnień, analiz wartości odszkodowania 
i przygotowywania wniosków uzasadniających podstawy zgłaszanych roszczeń i rozstrzygania sporów budowlanych.

Jako wiodący specjalista w branży, zespół Quantum Vintage składa się z ponad 200 specjalistów branżowych z ekspertami 
w wielu dziedzinach, w tym dyplomowanymi inżynierami, dyplomowanymi rzeczoznawcami, specjalistami ds. umów/
handlu, rzeczoznawcami ilościowymi, analitykami opóźnień i specjalistami ds. mediów. Cieszymy się uznaniem na świecie 
dzięki wyjątkowej jakości usług u podstaw których leży  koncentracja naszej firmy na kliencie.

Quantum Global Solutions podlega nadzorowi Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) i zobowiązuje się do 
ustanawiania i utrzymywania najwyższych standardów doskonałości.

Finansowanie spraw sądowych 
W ciągu ostatnich kilku lat finansowanie postępowań sądowych stało się coraz bardziej popularną metodą 
dochodzenia przez przedsiębiorstwa roszczeń, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezrealizowane ze 
względu na koszty ugody w ramach formalnego procesu spornego, w tym arbitrażu, sądownictwa powszechnego 
lub umownego. Finansowanie spraw sądowych nie jest nową koncepcją. Jest to dozwolone w Anglii i Walii od 
1967 r., ale do niedawna ograniczało się do sytuacji niewypłacalności. Wartość roszczeń często sięga dziesiątek 
milionów dolarów, a w niektórych przypadkach wynik orzeczenia może zagrozić przetrwaniu firmy.
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Postępowanie sądowe może trwać kilka lat i może zablokować płynność firmy w tym okresie, wpływając na jej przepływy 
pieniężne i bilans. Dla firm działających w mniej spornym środowisku i gdzie istotne działania są rzadkie, perspektywa wszczęcia 
postępowania sądowego, jako powód lub pozwany, może być onieśmielająca.

Co to jest finansowanie postępowań sądowych?
Finansowanie spraw sądowych, znane również jako finansowanie prawne lub finansowanie przez stronę trzecią, polega na 
finansowaniu jednej strony w sporze w zamian za procent wszelkich korzyści otrzymanych przez stronę procesową.

Umożliwia to stronie prowadzenie postępowania sądowego lub arbitrażu bez konieczności bezpośredniego płacenia za to 
postępowanie, czy to z powodu ograniczeń handlowych, czy też dlatego, że strona woli wykorzystać swoją płynność w innych 
obszarach. Strona procesowa uzyskuje całość lub część finansowania na pokrycie kosztów prowadzenia sporu od prywatnego 
podmiotu finansującego proces gospodarczy, który nie ma bezpośredniego interesu w postępowaniu. W zamian, jeśli sprawa 
zostanie wygrana, finansujący otrzymuje ustaloną część wpływów z roszczenia. Jeśli sprawa zakończy się niepowodzeniem, 
finansujący traci pieniądze i nie jest nic winien stronie.

Finansujący rozumieją, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i że często może trwać dłużej i kosztować więcej niż 
przewidywano. Ponieważ finansowanie sporów staje się coraz bardziej popularne, jego dostępność również rośnie, a na rynku 
jest wielu wyrafinowanych i dobrze wyposażonych graczy.

To narzędzie finansowania zapewnia cenne środki dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wnioskodawców, którzy mogą nie 
mieć dostępnych środków na kosztowne, ale istotne roszczenia. Finansowanie postępowania sądowego stanowi efektywne 
kosztowo narzędzie finansowania dla powoda, a dla strony, która może zapewnić finansowanie, istnieją znaczne korzyści, 
zarówno z punktu widzenia handlowego, jak i księgowego.
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Zalety finansowania sporów
Być może najważniejsze jest to, że strona finansowana może odłożyć finansowe ryzyko dochodzenia roszczenia w zamian za 
podział zysków. W wyniku finansowania profil ryzyka prowadzenia postępowań sądowych znacznie się zmienia, a przepływy 
pieniężne firmy są mniej naruszone.

Ponadto niektórzy finansujący, szczególnie ci, którzy zatrudniają doświadczonych prawników, są w stanie przedstawić rzetelny 
pogląd na meritum sprawy, skutecznie doradzając, którzy prawnicy i konsultanci są najlepiej przygotowani do prowadzenia 
sprawy. Korzystając z rekomendowanego i doświadczonego prawnika i konsultantów, zgłoszenie roszczenia będzie kompleksowe 
i w pełni uzasadnione, maksymalizując uprawnienia procesowe i szanse powodzenia. Może to być szczególnie przydatne dla firm 
z ograniczonym doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych. Co więcej, korzystanie z finansowania sporów będzie miało 
neutralny wpływ na przepływy pieniężne spółki, podczas gdy samofinansowanie sporu ma negatywny wpływ na sprawozdanie 
finansowe.

Proces
Model finansowania sporów jest dość prosty i obejmuje niewiele więcej niż inwestor zewnętrzny pokrywający koszty 
dochodzenia roszczenia aż do rozwiązania. Nawiązując współpracę z podmiotem finansującym, powód uzyskuje dostęp nie tylko 
do finansowania, ale także do udogodnień podmiotu finansującego i spostrzeżeń prawnych, które mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się do struktury i rozwoju przedmiotowego roszczenia.

Podmiot finansujący opłaca rachunki prawne powoda i koszty konsultantów w miarę ich wymagalności, w tym w przypadku 
arbitrażu opłaty instytucjonalne i opłaty dla organu arbitrażowego. Fundator nie kontroluje sposobu prowadzenia sporu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia inwestor otrzymuje zwrot poniesionych kosztów inwestycji z zasądzonych 
odszkodowań. Jeśli roszczenie się nie powiedzie, podmiot finansujący traci zainwestowane pieniądze.

Ostatecznym celem jest, aby powód i podmiot finansujący doprowadzili roszczenie do pomyślnego rozstrzygnięcia i skorzystali z 
wzajemnej współpracy.

Quantum Vintage może  pomóc przez:

• Zapewnienie należytej staranności i niezależnej 
weryfikacji roszczenia.

• Wsparcie w dochodzeniu roszczeń, które w innym 
przypadku mogą nie zostać zrealizowane.

• Zapewnienie dostępu do partnerów zewnętrznych 
Quantum Vintage, którzy są łącznie zaangażowani w 
inwestycjach, których  kapitał przekracza trzy miliardy 
dolarów.

• Zapewnienie wyboru odpowiedniego podmiotu 
finansującego, który odpowiada potrzebom.

• Zapewnienie dostępu do naszych współpracujących 
wiodących światowych kancelarii prawnych i 
ekspertów prawnych doświadczonych w formalnych 
postępowaniach spornych i finansowaniu sporów.

• Wspólną pracę i pomoc wybranemu zespołowi 
prawnemu podczas całego procesu sądowego.
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Operacje globalne
Nasz zespół specjalistów budowlanych pracuje w największych światowych stolicach w Europie, Azji, regionie Bliskiego Wschodu, 
Afryce, Australii i USA, spełniając wymagania naszych klientów i zapewniając lokalne doświadczenie z globalną wiedzą.

Quantum Vintage Consulting
E  info@qgs.global
W  www.qgs.global 

Holding - Quantum Global Solutions (Jersey) Limited

Katar
Doha

T +974 4431 2826

Turcja
Stambuł

T +90 532 607 6020

Romania
Iași

T +40 232 27 24 34

Ukraine
Kyiv 

T +380 (96) 204 62 63

Arabia Saudyjska
Rijad

T +966 1472 4728

Bahrain
Manama

T +973 3981 6900

Jordania
Amman

T +962 6553 7750

Australia
CCR

T +1300 4227 9675

Hiszpania
Madryt

 T +34 698 134 385

Hongkong
Hongkong

T +852 2851 2528

Korea Południowa
Seul

T +82 10 2176 3775

Malezja
Kuala Lumpur

T +6 03 6201 0996

Chiny
CIECC

T +86 10 6873 3648

Liverpool
T +44 151 705 8310

Londyn
T +44 208 176 4278

Nowa Zelandia
CCR

T +64 9355 3285
Houston

T +1 (713) 328 6881
Nowy Jork

T +1 (281) 380 6638

Stany Zjednoczone Ameryki

Polska
Bydgoszcz

T +48 604 599 911

Francja
Paryż

T +33 676538369

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo

Dubaj
T  +971 4572 6298

Abu Zabi
T  +971 2654 4054
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Doradztwo w zakresie wsparcia budowlanego
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