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2 07.2014 r. Warszawa,
CENTRUM GIELDOWE SA

Warsztaty poprowadzi:
Leszek Ciulkin‐ Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Byly Przewodnicz¹cy XII WYDZIA£U KRS Od 1993 r. orzeka w sprawach
gospodarczych. W latach 1999  2002 i roku 2007 bra³ udzia³ w
pracach zespo³u problemowego postêpowania upad³ociowego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Konsultowa³
zasady wprowadzenia do polskiego porz¹dku prawnego upad³oci
onsumenckiej.Wspó³autor komentarza ustawy o KRS
Udzia³ w warsztacie pozwoli uczestnikom uzyskaæ wiedzê i umiejêtnoci z :
Analizy zagro¿eñ i zakresu odpowiedzialnoci w³aciciela/przedsiêbiorcy oraz zarz¹du
Zasad tworzenia umów
Zabezpieczania umów

Dla kogo?
W³aciciele firm, Piony Handlowe Ds Rozwoju
Kadra zarz¹dzaj¹ca
Radcowie prawni
Specjalici ds. umów w tym umów o zamówienia publiczne.
Materia³y szkoleniowe
Prezentacja multimedialna 150 slajdów
Orzecznictwo
Case Study rozwi¹zania przyk³adów
Wzory/szablony ( wzór umowy sprzeda¿y)

Udzia³ w warsztatach:
515z³ + VAT od osoby
450z³ + VAT od osoby, dla 2 osób z tej samej firmy.
(cena zawiera:

obszerne

materia³y dydaktyczne/lunch,

przerwy

kawowe,

dyplom

ukoñczenia)
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9.30 Pocz¹tek I dnia
1. DZIA£ANIE PRZEDSIÊBIORCY W OBROCIE GOSPODARCZYM PRZEZ:

ZARZ¥D,
PE£NOMOCNIKA,
PROKURENTA
W£ACICIELA
2. ELEMENTY SK£ADOWE UMÓW
WZÓR UMOWY SPRZEDA¯Y

(casus study zakoñczony zaprezentowaniem wzoru umowy)
3. Zawieranie umów z osobami prawnymi róznice i podobieñstwa w stosunku do umów
zawieranych z osobami fizycznymi
Zak res odpowiedzialnoci
Ryzyko i zagro¿enia

4. Tryb i formy zawierania umów + ryzyzko i zagro¿enia
swoboda zawierania umów
swoiste formy zawierania umów
1. Oferta i jej przejêcie
2. Rokowania
3. Aukcja i przetarg
4. Umowy zawierane przez Internet i drog¹ elektroniczn¹.
5. Umowy zawierane poza lokalem przedsiêbiorstwa

13.00 13.35 lunch

5. Sposoby zabezpieczeñ prawid³owego wykonania umowy (casus study na podstawie
wybranego sposobu zabezpieczenia): + WZORY
1. osobowe,

a. porêczenie,
b. gwarancja,
c weksel,
d. poddanie siê egzekucji,
e. przyst¹pienie do d³ugu.

2. rzeczowe.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hipoteka,
zastaw rejestrowy,
zastaw zwyk³y na rzeczy ruchomej,
zastaw na prawach,
przew³aszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie,
przelew wierzytelnoci na zabezpieczenie,
sprzeda¿ z zastrze¿eniem w³asnoci.

3/4

umowy cywilnoprawne zakres odpowiedzialnoci i analiza zagro¿eñ

2.07. 2014 r. Warszawa,
CENTRUM GIE£DOWE

8. Zasady wykonywania umów
9. Typowe klauzule zawierane w umowach gospodarczych : + WZORY
a.
b.
c.
d.
e.

zastrze¿enia prawa w³asnoci rzeczy sprzedanej,
odsetkowe,
kar umownych,
Zadatku,
odstêpnego.

10. POSTÊPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH I CYWILNYCH
Nowe zasady postêpowania s¹dowego w sprawach gospodarczych i cywilnych, po nowelizacji kodeksu postêpowania
cywilnego, w zakresie postêpowania rozpoznawczego.
2
3
a)
b)
4.

. Pisma w procesie cywilnym.
. Zmiany dotycz¹ce postêpowania dowodowego:
zmiana w zakresie prekluzji,
ograniczenia dowodowe.
zasady postêpowania s¹dowego, w ramach postêpowania zabezpieczaj¹cego i egzekucyjnego.

18.20 zakoñczenie / ZAWIADCZENIA
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