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WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 
oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające 

 
 
 

TERMIN: 

12 marzec 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 
CENA: 450 PLN 
PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 
DO 05.03.2019 
 

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 prowadzący własną kancelarię, 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: 

I. Windykacja przedsądowa 

1. Wpływ formy prawnej podmiotu będącego dłużnikiem na czynności 
windykacyjne 

a) Spółka prawa handlowego a weryfikacja podmiotu w KRS 

b) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a wspólność 
majątkowa 

2. Umowa jako podstawowe źródło powstania zobowiązania 

a) Przedmiot umowy a przedawnienie roszczenia 

b) Wynagrodzenie kosztorysowe a ryczałtowe 

c) Podwykonawcy 

d) Wykonanie zastępcze 

e) Kara umowna 

f) Warunek a termin 

g) Rozwiązanie umowy 

h) Zapis na sąd polubowny 

3. Omówienie podstawowych sposobów zabezpieczenia 
wierzytelności 

a) Gwarancja 

b) Zabezpieczenie wekslowe 

c) Przewłaszczenie na zabezpieczenie 
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d) Hipoteka i zastaw 

e) Dodatkowe zabezpieczenia 

4. Ugoda i porozumienie jako dobrowolne spełnienie świadczenia 

5. Case study  

II. Windykacja sądowa 

1. Analiza dokumentacji a rodzaj postępowania sądowego, w którym 
wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia 

a) Postępowanie w trybie zwykłym 

b) Postępowanie w trybie odrębnym – postępowanie nakazowe, 
upominawcze i uproszczone, e-sąd 

2. Zabezpieczenie roszczenia na etapie sądowym 

3. Koszty i opłaty 

4. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu za 
zobowiązania spółki prawa handlowego 

5. Zbycie majątku przez dłużnika na rzecz osoby trzeciej a możliwość 
dochodzenia roszczenia 

6. Mediacja 

7. Case study 

III. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające 

1. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy 

2. Wszczęcie i przebieg postępowania zabezpieczającego 

3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

4. Wybrane zagadnienia dotyczące sposobów egzekucji świadczeń 
pieniężnych 

a) Egzekucja z rachunków bankowych 

b) Egzekucji w ruchomości 

c) Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 

d) Egzekucja z wierzytelności 

e) Egzekucja z nieruchomości 

5. Zawieszenie, umorzenie i zakończenie postępowania 
egzekucyjnego 

6. Case study. 

 

 

 


