
ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY 
Jak mieć pewność, że po wykonaniu zlecenia otrzymasz 

swoje pieniądze? 

Oferta na wynajem trenerów 
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Formuła szkolenia 

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, pozwalającej na 

indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć. 

Grupa docelowa 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: 

 

● przedsiębiorców z branży budowlanej; 

● inwestorów pracujących przy realizacji umów; 

● pracowników zamujących się problematyką umów w procesie  inwestycyjno – budowlanym; 

● wszystkich zainteresowanych powyższym tematem. 

 

Cel i zakres szkolenia 

Celem szkolenia  jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie : 

 

● rozpoznawania, gdzie mogą pojawić się problemy z płatnościami i jak im przeciwdziałać; 

● weryfikacji wiarygodności swojego kontrahenta ; 

● ustalania kwestii wynagrodzenia pod względem jego zabezpieczenia; 

● zabezpieczenia się pod względem dowodowym, gdyby  trzeba było dochodzić zapłaty roszczenia 

przed sądem. 
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Prowadzący 

 
 MACIEJ  GRZEGORCZYK 

 
 Radca Prawny, absolwent Prawa oraz Politologii, ze specjalizacją  

w mediach elektronicznych. Do obszaru jego zainteresowań należy 
prawo handlowe, prawo konsumenckie oraz prawo nowych 
technologii, w tym w szczególności bazy danych oraz ochrony danych 
osobowych.  
 
Certyfikowany mediator, w trakcie pisania pracy doktorskiej na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie gospodarczym 
oraz prawie nowych technilogii. 
 
Autor licznych publikacji dotyczących funkcjonowania serwisów 
internetowych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się ochroną 
interesów przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
branży e-commerce. 
 
 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  
z zakresu „Compliance w organizacji”.  
 
W KHG Group sp. z o.o.  zajmuje stanowisko eksperta w zakresie 
ochrony danych osobowych. W 2017 r. uzyskał certyfikat kompetencji 
Inspektora Ochrony Daych w związku  z Rozporządzeniem UE z 2016 r. 
o  Ochronie Danych Osobowych (RODO). 
 
Jest Prelegentem szkoleń z zakresu: ochrony danych osobowych, 
praktycznych aspektów umów handlowych, gwarancji i rękojmi  
w procesie sprzedaży. 
 
 
 

BARTOSZ NOGALA 
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Program szkolenia 

1 ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY ZA SWOJE WYKONAWSTWO - WPROWADZENIE 

2 Z KIM MAM DO CZYNIENIA? 

 

● Rodzaje kontrahentów; 

● Co można się o nich szybko dowiedzieć; 

● Raport gospodarczy; 
 

3 FORMY ZABEZPIECZENIA 

 

● Przerwanie biegu przedawnienia (mediacje/negocjacje, zawezwanie do próby ugodowej, uznanie  długu); 

● Zabezpieczenia osobiste (poręczenie, gwarancja, weksel, poddanie się egzekucji); 

● Zabezpieczenie rzeczowe (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie wlasności, zastaw, hipoteka, 

kaucja i zatrzymanie wynagrodzenia); 
 

4 PRAKTYCZNE TECHNIKI 

 

● Cesja wierzytelnośći; 

● Kary umowne; 

● Ograniczenie/rozszerzenie/wyłączenie rękojmi; 

● Znaczenie postępowania nakazowego; 

● Potwierdzenie salda; 

● Zaakceptowana faktura; 

● Zabezpieczenie przed i w trakcie procesu; 

● Jawność finansów w sp. z o.o.; 

● Ekspert pozasądowy; 

● Subsydiarna odpowiedzialność zarządu przy sp. z o.o.  
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Informacje organizacyjne 

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem, aby poznać Państwa 

oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe 

dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb. 

 

Harmonogram 

szkolenie może trwać od 3 do 8 godzin 
( w zależności od preferencji Klienta) 

 

 

w formule warsztatowej uczestniczy do 15 osób, 
w szkoleniach otwartych ilość uczestników limitowana 

jest wielkością sali 

 
 

 

w zależności od preferencji Klienta i długości 
szkolenia 

zapewniamy napoje i poczęstunek 
 

 

 

Cena 
Cena jest określana indywidualnie, po przedstawieniu oczekiwań Klienta. 

 
Cena zawiera: 

● uczestnictwo w szkoleniu, 

● materiały dydaktyczne, 

● materiały piśmiennicze, 

● dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, 

● konsultacje poszkoleniowe. 
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Kontakt 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. 
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! 
 

 

+48 604 712 604 

ul. Dmowskiego 3/9 
Wrocław 

zapisy online: 
sekretariat@khg.pl 

 
ul. Dmowskiego 3/9  
50-203 Wrocław 

 
 

sekretariat@khg.pl 
 
+48 71 796 41 65 
+48 535 132 335 
 
www.khg.pl 
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