
 



 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

  

Szanowni Państwo 
 
Zapraszamy na intensywne szkolenie, będące pigułką wiedzy i doświadczeń w zakresie 
zapewnienia firmie bezpiecznych umów najmu nieruchomości, negocjowania, zabezpieczania, 
gwarancji, klauzul dodatkowych, wypowiedzenia i przedłużania. Omówimy bezpieczne i 
niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenie najemcy oraz dochodzenie roszczeń i radzenie 
sobie z terminami przedawnień. Otrzymają Państwo zalecenia co do negocjowania i wymagania 
konkretnych zapisów w umowach. 
 
Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:  
 

− Jakie zagadnienia należą do najbardziej spornych w negocjacjach warunków umów 
najmu? 

− Na co w szczególności zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy najmu? 

− Jak dokonywać prawidłowych rozliczeń między wynajmującym,  
a najemcą? 

− Jak zabezpieczyć umowę najmu komercyjnego? 

− Jakie są zasady obliczania  czynszu? 

− Jak dochodzić roszczeń? 

− Jak obliczać opłaty eksploatacyjne? 

− Jak weryfikować wiarygodność najemcy? 

− Jakie są niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemcy? 
 
 Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu? 
 
✓ Otrzymujesz kompleksowe przygotowanie do zwierania umów najmu 
✓ Otrzymasz wskazówki na co należy zwrócić uwagę sporządzając umowę najmu 
✓ Zdobędziesz zestaw praktycznych case study w zakresie rozliczania umów 

komercyjnych 
✓ Nabędziesz praktycznych umiejętności, dzięki którym zmniejszysz ryzyko związane z 

zawarciem umowy najmu komercyjnej 
✓ Pozyskasz aktualną wiedzę w zakresie zasad rozliczania pomiędzy wynajmującym, 

a najemcą 
✓ Zdobędziesz wiedzę i praktyczne porady w zakresie najczęstszych problemów 

związanych z powierzchniami wspólnymi 
✓ Poznasz metody postępowania w sytuacjach szczególnych jak niebezpieczne 

rozwiązania z punktu widzenia najemców 
 
 
Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie 
dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników 
z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub 
innej tematyki. Zapraszam do kontaktu: a.tworzynska@langas.pl 
 
 
 
 
Zapraszam do rezerwacji miejsc, 
 
Agnieszka Tworzyńska 
Kierownik Projektu 
tel.: 22 696 80 20 
a.tworzyńska@langas.pl 
 

 

Ekspert prowadzący 
 

ROMANA PIETRUK - Ekspert w zakresie prawa 
gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada 
bardzo bogatą praktykę w zakresie tworzenia i negocjacji 
umów najmu. Ekspert prawa, postępowania 
administracyjnego, prawa nieruchomości umów w 
obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, 
windykacji i zabezpieczenia należności.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kogo spotkasz podczas szkolenia? 

 

− Najemców powierzchni  w budynkach o przeznaczeniu komercyjnym 

− Dyrektorów administracyjnych odpowiedzialnych za warunki wynajmu 
powierzchni komercyjnych 

− Pracowników biur nieruchomości 

− Właścicieli i Zarządców Nieruchomości komercyjnych 

− innych osób związanych z rynkiem nieruchomości 

 
 
 

 
 
 
 

 

Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji 
finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej, nieruchomości. Trener z 
zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; 
sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i 
informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z 
zakresu prawa. 
 
 

 



 
  

 

 

 

Program  
 

KLUCZOWE ZAPISY UMOWNE W NAJMIE KOMERCYJNYM 
Jakie zapisy są istotne z punktu widzenia najemcy i wynajmującego? 

 

− Zasady najmu powierzchni komercyjnych – klauzule wyłączności 

− Zawieranie umowy najmu komercyjnego czyli na co uważać zawierając umowę 
najmu ? 

− Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu i dlaczego? 

− Przedmiot umowy najmu czyli co możemy wynająć i do czego możemy zastosować 
umowę najmu? 

 
Case study : Zasady tworzenie umów najmu lokali komercyjnych.  
 
WSPÓŁPRACA PRZY NAJMNIE KOMERCYJNYM I NEGOCJOWANIE UMÓW NAJMU 
Jakie są skuteczne rozwiązania w zakresie negocjowania warunków? 

 

− Sporne kwestie negocjacyjne a zapisy w umowach 

− Specyficzne uregulowania w umowach 

− Dokonywanie czynności prawnych a reprezentacja stron umowy 

− Dokumentacja przedkontraktowa 
 

Case study : Zabezpieczenie interesów dwóch stron w klauzulach umownych 
 
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE UMÓW NAJMU  KOMERCYJNEGO 
Jak tworzyć zapisy umowne?  

 

− Umowy pre-lease,  czyli na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę najmu 
zanim inwestycja zostanie sfinalizowana? 

− Umowy zawierane na czas określony i na czas nieokreślony – wskazówki dla 
najemcy i wynajmującego 

− Ograniczenia możliwości rozwiązania umowy najmu – podstawy umowne  
i ustawowe  

− Najczęstsze błędy i niedopatrzenia w umowach najmu 
 

Case study : Jak poprawnie sporządzić aneks do umowy najmu? 
 
 

ROZLICZANIE UMÓW KOMERCYJNYCH 
Jak zarządzać kosztami w umowach? 

 

− Obliczania czynszu i jego waloryzacji – praktyczne 
wskazówki 

− Naliczanie i rozliczanie opłat eksploatacyjnych. Czy opłaty 
eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem 
wynajmującego? 

− Zasady rozliczenia między wynajmującym a najemcą 

− Czy otrzymanie przez wynajmującego kaucji za najem lokalu 
pociąga za sobą odpowiedzialność zapłaty podatku VAT? 
 

ASPEKTY UMOWNE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH 
Jakie są praktyczne rozwiązania związane z powierzchniami 
wspólnymi? 

 

− Sporne kwestie związane z wykorzystywaniem powierzchni 
wspólnych 

− Praktyczne uregulowania zapisów powierzchni wspólnych 
 

RYZYKO UMÓW NAJMU I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 
Jak  unikać ryzyka i dochodzić swoich praw? 

 

− Niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców 

− Dochodzenie roszczeń i terminy przedawnienia 

− Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę? 

− Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości 
wynajmującego? 

− Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku 
wykrycia wad lokalu? 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Firma 
 
 

Adres 
 
 

Imię i nazwisko (1) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (2) 
 
 

Stanowisko  
 

 

e-mail 
 

 

Imię i nazwisko (3) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres  
e-mail informacje o szkoleniu) 
 
 

Stanowisko 
 
 

e-mail 
 

 

Telefon/Fax 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Langas Group Konrad 
Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celu dostarczania informacji 
handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

❑ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas 
Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celach 
handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

 

Faktura 
 

❑ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ 
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia  
faktury VAT bez naszego podpisu. 

❑ Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 
 
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie 
obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym 
niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości 
zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie 
zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z  przyczyn 
niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu,  miejsca, terminu lub 
odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) 
przez firmę do podpisania  formularza. 
 

...............................                                            ............................ 
podpis                                                                   data i pieczęć 

 
 

  

 

Umowy  najmu dla firm 
Zabezpieczanie, kluczowe zapisy, gwarancje 

Elementy ryzyka, dokumentacja  
 

22 kwietnia 2020 r., Warszawa 

 
 

 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do 
organizatora zgłoszenia 
  
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto 
Langas Group 
 
NIP: 532-159-55-77 
 
Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza 
zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w 
szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas Group 
zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym 
odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). 
 

 

❑ zgłoszenie do 8.04.2019 r. - 970 PLN + 23% VAT 

❑ zgłoszenie od 9.04.2019 r. - 1 270 PLN + 23% VAT  

 
 
 
Cena zawiera: 

− uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,  

− materiały szkoleniowe, certyfikat  

− obiady, poczęstunek podczas przerw 
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 

23% VAT 

 

wysyłając zgłoszenie  
do 8.04.2019 r.  

oszczędzasz 300 PLN 

 

! 

 


