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TWORZENIE I ZABEZPIECZENIE UMÓW PRAWA 

CYWILNEGO W OBROCIE GOSPODARCZYM  
 
 
 
 

TERMIN: 

24 maj 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 450 PLN 
PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 
DO 17.05.2019 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, absolwent 
Krakowskiej Akademii, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Uniwersytetu Ekonomicznego, posiada bogate doświadczenie 
wynikające ze współpracy z podmiotami prywatnymi, jak  
i publicznymi, od 2009 r. zajmuje się bieżącą obsługą prawną 
podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie przygotowywania, 
analizowania i negocjowania umów, jak również dochodzenia 
wynikających z nich należności na etapie postępowania sądowego  

i egzekucyjnego.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1) Zagadnienia ogólne 

a. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 

b. Forma umowy i skutki jej niedochowania 

c. Zdolność kontraktowa 

d. Weryfikacja kontrahenta 

2) Sposoby zawarcia umowy 

a. Oferta 

b. Aukcja 

c. Przetarg 

d. Negocjacje 

e. List intencyjny 

3) Problematyka oświadczeń woli 

a. Wykładnia oświadczeń woli a wykładnia umowy 

b. Wady oświadczeń woli 

c. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli 

4) Komparycja umowy 

a. Strony umowy 

b. Reprezentacja stron umowy 

c. Case study 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
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17.05.2019 
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5) Podstawowe postanowienia umowne 

a. Przedmiot umowy 

b. Miejsce wykonania umowy 

c. Obowiązki stron 

d. Wynagrodzenie kosztorysowe a ryczałtowe 

e. Czas zawarcia umowy a jej rozwiązanie 

f. Odstąpienie od umowy a odstępne 

g. Klauzula prorogacyjna 

h. Case study 

6) Zabezpieczenie umowy 

a. Zaliczka a zadatek 

b. Kara umowna 

c. Gwarancja 

d. Zabezpieczenie wekslowe 

e. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 

f. Hipoteka a zastaw 

g. Poddanie się egzekucji  

h. Zakaz konkurencji 

i. Case study 

7) Omówienie przykładowych umów 

a. Umowa o dzieło a umowa zlecenie 

b. Umowa leasingu a umowa dzierżawy 

c. Umowa najmu a umowa użyczenia 

d. Case study 

8) Odpowiedzi na pytania, konsultacje 

 
 

 

 


