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Jak zabezpieczyć umowę z kontrahentem na niestabilnym rynku oraz jak 

uchronić się na wypadek upadłości kontrahenta?  

W jaki sposób postępować, jeżeli kontrahent wejdzie w upadłość, aby 

znaleźć się w jednej z pierwszych grup wierzycieli? 

W niepewnych czasach kompetencje konstruowania najbardziej 

korzystnych i bezpiecznych umów stają się niezbędne nie tylko dla 

prawników, ale przede wszystkim dla managerów i handlowców, dla osób 

które negocjują umowy i zawierają transakcje. Dlatego konieczna staje się 

umiejętność ograniczenia ryzyka i zabezpieczania celów transakcji oraz 

stosowanie najefektywniejszych praktyk kontraktowania oraz 

zabezpieczania roszczeń na wypadek upadłości. 

 TWOJE KORZYŚCI 

• W jaki sposób sprawdzić wiarygodność kontrahenta przed 

podpisaniem umowy? 

• Jak stosować  klauzule: siły wyższej, klauzulę zmiany okoliczności, 

klauzulę rewizji ceny w celu zabezpieczania interesów firmy? 

• Jakie podjąć działania, gdy spodziewamy się, że kontrahent może 

zgłosić wniosek o upadłość? 

• Jakie prawa przysługują wierzycielowi w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym i upadłościowym? 

 

 

 

UCZESTNICY  

• Właściciele firm, członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych,  

• Menedżerowie i specjaliści ds. umów,  

• Kierownicy i specjaliści ds. prawnych,  

• Dyrektorzy ds. handlowych,  

• Kierownicy i specjaliści ds. zakupów,  

• Dyrektorzy Finansowi 

 
Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu  

• 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 

m e c .  R o m a n a  P i e t r u k  

 

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.  

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych 

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. 

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

„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. 

„Szkolenie bardzo merytoryczne i 

doskonale przygotowane. Zdobyte 

informacje będą mim bardzo pomocne 

w wykonywaniu obowiązków 

służbowych.” 

Joanna Skóra Koordynator, DB Cargo 

Polska S.A. 
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DZIEŃ 1 / 14 LIPCA 2020 

9.30 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

10.00 rozpoczęcie szkolenia 

 

ZAPISY W UMOWACH I REPREZENTACJA W CZASACH 

NIEPEWNOŚCI 

• sprawdzenie wiarygodności kontrahenta 

• jakie dokumenty powinny stanowić załącznik do umowy? 

• prawidłowa reprezentacja stron umowy 

• pełnomocnik i prokurent – zakres i kompetencje 

• niekorzystne zapisy w umowach – czego nie stosować? 

• jakie zapisy w umowach i kontraktach warto stosować? 

• kwestia podatkowe – biała lista, WIS, odpowiedzialność 

kontrahenta, itd.  

• weryfikacja czy kontrahent jest planikiem VAT 

ZABEZPIECZENIE UMÓW W NIEPEWNOŚCI RYNKU 

• klauzule: siły wyższej, zmiany okoliczności, rewizji ceny 

• nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych 

• zaliczka i zadatek 

• określenie ceny 

• kary umowne, poręczenie, dobrowolne poddanie się 

egzekucji, weksel, itd. 

• ubezpieczanie i gwarancja bankowa, akredytywa 

• cesja wierzytelności, potrącenie, itd. 

STOSOWANIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU 

NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH  

• jakie terminy płatności można stosować? 

• nowe obowiązki informacyjne w umowach 

• odsetki za opóźnienie w trakcjach handlowych 

• wyższa rekompensata – koszty odzyskiwania należności 

• nowy zakaz zbywania części wierzytelności 

• czy można żądać nienaliczania odsetek? 

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KONTRAKTOWYCH I UGODA  

• ugoda jako wzajemne ustępstwo stron 

• odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy za 

porozumieniem 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 

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 

 

DZIEŃ 2 / 15 LIPCA 2020 

08.30 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień  

09.00 rozpoczęcie szkolenia 

 

JAK ZABEZPIECZAĆ SIĘ NA WYPADEK UPADŁOŚCI 

KONTRAHENTA? 

• niekorzystne zapisy w umowach – czego nie stosować? 

• jakie zapisy w umowach i kontraktach warto stosować? 

• ubezpieczenie należności i inne rozwiązania 

• zabezpieczenie umowy w aspekcie upadłości: hipoteka, 

zastaw, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, 

poręczenie, weksel, zadatek, zaliczka, itd. 

• czy można wypowiedzieć lub odstąpić od umowy  

z powodu upadłości kontrahenta? 

• jakie podjąć działania, gdy spodziewamy się, że kontrahent 

może zgłosić wniosek o upadłość? 

• rękojmie i gwarancja a upadłość lub likwidacja 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE –  

CO WIERZYCIEL POWINIEN WIEDZIEĆ? 

• dochodzenie roszczeń a prawo upadłościowe i 

restrukturyzacyjne 

• restrukturyzacja – możliwe scenariusze 

• skarga pauliańska – kiedy i kto może skorzystać? 

• czynności dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli 

• odpowiedzialność kadry menadżerskiej w aspekcie 

wniosku o ogłoszenie upadłości 

• skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji dla 

umówi i kontraktów w toku ich realizacji 

NOWELIZACJA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO OD DNIA 24 

MARCA 2020 R. 

• kto może złożyć wniosek w ramach likwidacji? 

• przesłanki zatwierdzenia warunków sprzedaży 

• pre-pack - składniki majątkowe 

• warunki zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych 

po 24 marca 2020 r. i przed nowelizacją 

• nowe zasady upadłości konsumenckiej 

POZYCJA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU 

UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM 

• wszczęcie postępowania 

• umorzenie postępowania 

• tytuł egzekucyjny 

• zmiana zarządcy lub syndyka  

• sprzeciw wierzyciela 

• zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli 

15.00 Zakończenie szkolenia 
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14 - 15 LIPCA 2020 R. 

SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM  

zgłoszenie do 24/06/2020 1370 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 25/06/2020 1 770 PLN + 23% VAT 
 

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. 

 


