


 

Dołącz swoją opinię do opinii innych uczestników poprzednich edycji szkolenia: 

 

Polecam wszystkim osobom negocjującym kontrakty. Bardzo przydatne – nawet 

osobom z długim doświadczeniem w tym zakresie. Każdy moduł tego szkolenia – 

B.DOBRY 

Ewa Skitek, MEDANA PHARMA SA 

 

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobry dobór ekspertów, 

rzetelne przygotowanie materiałów szkoleniowych. 

Marta Marek, WAMAG SA 

 

Profesjonalne, bardzo dobre szkolenie – wysoki poziom. 

Edyta Krystyńska, Plastal Sp. z o.o. 

 

Tematyka szkolenia ujęta w sposób interesujący i profesjonalny, zalety – case 

study. Prowadzący – szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna. 

Małgorzata Rykowska – Kwiatkowska, UDT 

Cel warsztatów: 

 

 bezpośrednie wsparcie w zakresie konstruowania najbardziej 

korzystnych umów dla organizacji, 

 optymalizacja ryzyka i zabezpieczanie celów transakcji w procesie 

kupna zakupu, 

 wprowadzanie zaawansowanych klauzul umownych  

zabezpieczających transakcje i ułatwiających dochodzenie praw, 

 poznanie najefektywniejszych na rynku praktyk kontraktowania 

 

Podczas szkolenia dowiesz się: 

 

 jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem 

umowy 

 jakie elementy powinna zawierać dobra umowa 

 jakich błędów w umowach się wystrzegać 

 jakie terminy płatności można stosować w umowach 

 jak określić w umowie jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i 

reklamacji 

 jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa 

 kiedy zapisy w umowie są niezgodne z prawem 

 jak renegocjować warunki kontraktu 

 kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną 

 kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną 

 

Zapisując się na szkolenia otrzymasz: 

 

 przykłady prawidłowo skonstruowanych i korzystnych dla spółki 

klauzul 

 skuteczne przykłady rozwiązań kontraktowych dotyczących  

gwarancji i reklamacji miedzy spółkami 

 wskazania i indywidualne zalecenia branżowe w zakresie 

kontraktowania do wykorzystania w swojej firmie  

 praktyczne umiejętności niezbędne do tworzenia, akceptowania i 

analizy zaproponowanych kontraktów 

 

Przyjdź na warsztaty konstruowania umów, wprowadzania zaawansowanych 

klauzul, renegocjacji, zabezpieczania transakcji i optymalizacji ryzyka związanego z 

podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym. Warsztat poprowadzi praktyk 

posiadający bogate doświadczenie w prowadzaniu wielomilionowych procesów 

kontaktowania.  

 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

 

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to 

specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Twoich potrzeb, dla dowolnej 

liczby pracowników z Twojej firmy.  

Jeśli jesteś zainteresowany projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, 

zapraszamy do kontaktu. 
 

Anna Chmielewska 

Kierownik Projektu  

tel.: 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

 

 
 

 

Metoda szkolenia: 
 

 

Warsztaty są prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.: 

prezentacji multimedialnych, wzorów umów i stosowanych klauzul w 

zależności od celu przedsięwzięcia.  

 

Kogo spotkasz podczas szkolenia: 
 

 

− Kierowników działów umów 

− Menedżerów i specjalistów ds. umów 

− Kierowników i specjalistów ds. prawnych 

− Dyrektorów ds. handlowych  

− Kierowników projektów 

− Kierowników i specjalistów ds. zakupów 

− Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności  

w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów 

 
 

 

Ekspert prowadzący  
mec. Romana Pietruk  
 
Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów 
handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności 
członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy 
efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady 
nadzorczej.  Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała 
projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i 
publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia 
sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy 
jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania 
wiedzy. Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. 
Absolwentka Wydziału Prawa Administracji UKSW, 
absolwentka studiów podyplomowych Fundusze 
Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów 
podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik 
Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz 
Pietruk s.c. 
 
 

 

więcej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: 22 696 80 20 | fax: 22 355 24 08 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 więcej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: 22 696 80 20 | fax: 22 355 24 08 
 

Dzień I – 25 lutego 2020  

 

09.30 - Rejestracja uczestników, kawa i herbata 

10.00 - Rozpoczęcie szkolenia 

 

Podstawy prawne, reprezentacja w umowach 

− jakie przepisy regulują kwestie umów między spółkami? 

− nowa forma prawna - Prosta Spółka Akcyjna 

− jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed 

podpisaniem umowy? 

− prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej 

− pełnomocnictwa i prokura w praktyce 
 

Nowelizacje przepisów mające wpływ na badanie wiarygodności 

klienta i zapisy w umowach 

− biała lista, brak rachunku kontrahenta w wykazie 

− nomenklatura CN i klasyfikacja PKWIU – nowe obowiązki przy 

zawieraniu umów 

− Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i Baza WIS 

− split payment 

− odpowiedzialność solidarna w VAT  

− nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych 

− faktura uproszczona 
 

Jak sporządzić komparycję umowy w przypadku 

− osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

− spółki cywilnej i spółki jawnej 

− spółki komandytowej oraz spółki zo.o. komandytowej 

− spółki zo.o. i spółki akcyjnej  
 

Forma umowy, zamówienia, oferty 

− forma pisemna 

− forma elektroniczna 

− forma dokumentowa 

− forma aneksów i forma wypowiedzenia umowy 
 

Zawieranie umów i negocjacje 

− negocjacje – jakie obowiązują reguły prawne? 

− negocjacje z zastrzeżeniem poufności i tajemnica 

przedsiębiorstwa po nowelizacji 

− brak lojalności na etapie negocjacji – konsekwencje 

− list intencyjny – niebezpieczne zapisy 

− umowa przedwstępna i umowa ostateczna 

− potwierdzenie pismem zawartej umowy 

− zapytanie ofertowe i oferta jako tryb zawierania umów 

− ogólne warunki zakupów/sprzedaży 
 

Rodzaje umów i najważniejsze zapisy 

− umowa sprzedaży i umowa dostawy 

− umowa o roboty budowlane 

− umowa najmu, umowa dzierżawy i umowa użyczenia 

− umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług 

− przykłady umów nienazwanych 

 

16.00 - Zakończenie I dnia szkolenia 

Dzień II – 26 lutego 2020 

 

08.30 - Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata 

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia 

 

Przykłady zapisów w umowach 

− jakie są stałe elementy umów? 

− słowniczek i preambuła umów 

− warunki i terminy 

− odpłatność – określenie cen w umowach 

− określanie obowiązków i uprawnień stron 

− kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie? 

− załączniki w umowach 

− RODO w umowach – umowa o powierzeniu, obowiązki informacyjne 

− jakie błędy najczęściej zawierają umowy? 
 

Nowelizacja - terminy płatności a przeciwdziałanie nadmiernemu opóźnianiu się w 

płatnościach 

− jakie terminy płatności można stosować w umowach? 

− wzrost z 40 do 100 euro opłaty za opóźnienie z zapłatą za fakturę 

− wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 

− administracyjne kary pieniężne do kwoty 50 000 000 euro  

− nowe obowiązkowe oświadczenia w umowach 

− nowe postępowanie administracyjne prowadzone przez UOKiK  

− przygotowywania nowych rocznych sprawozdań przez część przedsiębiorców 
 

Klauzule zabezpieczające w umowach 

− kary umowne 

− zaliczka i zadatek 

− weksle, dobrowolne poddanie się egzekucji 

− zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 

− zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka 

− odsetki maksymalne 

− cesja – kiedy jest dopuszczalna? 
 

Klauzule w umowach 

− klauzule rewizji ceny 

− zapisy na sąd polubowny 

− siła wyższa – jak określić w umowie? 

− klauzule wyboru prawa 

− zapisy w zakresie prawa autorskiego 

− inne klauzule w umowach 
 

Wykonanie umowy i odpowiedzialność 

− harmonogram spełnienia świadczeń  

− odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa 

− rękojmia – przepisy i wola stron w umowach 

− gwarancja – oświadczenie gwarancyjne 

− odpowiedzialność następcza sprzedawcy lub producenta 
 

Zakończenie współpracy 

− ugoda jako wzajemne ustępstwo stron 

− wypowiedzenie 

− odstąpienie umowne i ustawowe 

− odstępne – zapłata środków pieniężnych 

− rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 

− okres archiwizacji umów 

− przedawnienie roszczeń i dochodzenie roszczeń 

 

16.00 - Zakończenie szkolenia 

Umowy i kontrakty handlowe po nowelizacjach 2020 
Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, 

aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć  transakcję? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY 

Wypełnij  formularz  zgłoszeniowy 
i prześlij  na numer fax:  (22) 355 24 08  

lub e-mail: szkolenia@langas.pl 

 
 

Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy 

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 4.02.2020 r.     2 170 PLN 1 770  PLN netto 

❑ zgłoszenie od 5.02.2020 r.  2  170  PLN netto  

Umowy i kontrakty handlowe po 

nowelizacjach 2020 
 

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne 

wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć  

transakcję? 

 

25 – 26 lutego 2020 r., Warszawa 

 

Prześlij zgłoszenie do 4.02 

a otrzymasz 400 PLN rabatu!!! 

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. 

 
 

 
 

 

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 

 
 


