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Stan epidemii i to w jakim stanie znajdzie się gospodarka „po”, wpłynie na brak
możliwości dotrzymywania warunków części umowy.
Osoby odpowiedzialne za umowy i kontrakty handlowe powinny zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenia, szczególne klauzule umowne, uzupełnianie
umów o specjalne zapisy i zachowanie odpowiednich „kryzysowych” procedur.
Jeśli odpowiadasz w firmie za proces kontaktowania, mamy dla Ciebie pakiet
wiedzy, które pomoże Ci zabezpieczyć interesy firmy w tej bezprecedensowej
sytuacji.
Korzyści
W bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu, dowiesz się:
•
Jakie są kluczowe wyzwania związane z realizacją umów B2B w obliczu
stanu epidemii?
•
Jak stosować klauzule: siły wyższej, klauzula zmiany okoliczności, klauzula
rewizji ceny w celu zabezpieczania interesów firmy?
•
Na co zwrócić szczególną uwagę na etapie konfliktu, aby móc dochodzić
roszczeń?
•
Jakie są zasady stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych w obliczu epidemii?
•
Jak dochodzić roszczeń kontraktowych i podejmować ugodę w obliczu
epidemii?
•
Jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość?
•
Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczanie?

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. Wspólnik
Kancelarii Radców Prawnych Romana
Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

więcej na langas.pl
OPINIE UCZESTNIKÓW

Uczestnicy
Szkolenie kierujemy w szczególności do:
•
Menedżerów i specjalistów ds. umów
•
Kierowników i specjalistów ds. prawnych
•
Dyrektorów ds. handlowych, Kierowników i specjalistów ds. zakupów
•
Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności
w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów
Szkolenie on-line
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej.
Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych
informacji, przekazanych w przystępny
sposób. Wykładowca – bardzo duży plus,
zresztą nie po raz pierwszy.” Agnieszka
Bargieł, Kierownik Biura Zarządu, Koksownia
Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone
szkolenie, starannie wyselekcjonowane i
przekazane informacje.” Anna Osiecka,
Specjalista, TFI Energia S.A.
„Pani Romana is the best!”, Andrzej Dudczak,
Starszy Specjalista ds. Obsługi Biura
Zarządu, ECO S.A., Opole
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8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – 11.00 Sesja I.
11.00-12.00 Przerwa
12.00 – 14.00 Sesja II.
NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY, KTÓRE WYSTĄPIŁY W
UMOWACH W OBLICZU EPIDEMII
•
•
•
•
•
•

umowa sprzedaży i dostawy
umowa najmu i dzierżawy
umowa zlecenia i o dzieło, umowa o świadczenie usług
umowa o roboty budowlane
umowy spedycji i transportowe
inne wybrane zagadnienia

ZABEZPIECZENIE UMÓW W OBLICZU EPIDEMII – JAK
STOSOWAĆ I JAK SIĘ BRONIĆ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STOSOWANIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM
OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH W
OBLICZU EPIDEMII
•
•
•
•

odsetki za opóźnienie w trakcjach handlowych po nowelizacji
2020 roku
wyższa rekompensata – koszty odzyskiwania należności
nowy zakaz zbywania części wierzytelności
czy można żądać nienaliczania odsetek wobec ogłoszenia
stanu epidemii?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZEKAZANE UCZESTNIKÓW
•
•

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o przesłanie ich przed
rozpoczęciem szkolenia.
Jeżeli pytania pojawią się podczas szkolenia, będziemy na nie
odpowiadać na bieżąco oraz pod koniec szkolenia

klauzula siły wyższej
klauzula zmiany okoliczności
klauzula rewizji ceny
nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
zaliczka i zadatek
kary umowne, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji,
weksel
ubezpieczanie i gwarancja bankowa, akredytywa
cesja wierzytelności, potrącenie, itd.
inne wybrane zagadnienia

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KONTRAKTOWYCH I UGODA W
OBLICZU EPIDEMII
•
•
•
•
•
•
•
•

odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron
ugoda jako wzajemne ustępstwa stron
- nowe postępowania gospodarcze – na co zwrócić uwagę na
etapie konfliktu, aby móc dochodzić roszczeń
terminy przedawnienia roszczeń i przerwanie biegu
przedawnienia
nakaz zapłaty – czynności przygotowawcze w firmie
jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość
kiedy należy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczanie?
inne wybrane zagadnienia

Zastrzeżenie prawne
Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady
prawnej. Doradztwo prawne może być realizowane jedynie na zlecenie w
indywidualnie oznaczonej sprawie. Organizator szkolenia nie wyraża zgody
na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania
przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są
prawami autorskimi.
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siła wyższa - renegocjacje – kluczowe klauzule –
AMET działalności w sytuacji nadzwyczajnej
prowadzenie
– niedotrzymanie warunków umowy
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zgłoszenie do 01/04/2020
VAT
zgłoszenie od 02/04/2020
VAT

870 PLN + 23%
1170 PLN + 23%

