
Seminarium

20 marca 2019 r.

Utknąłeś 

w kaktusach?
Tych sześć godzin może uratować Twój biznes



Co zrobić, kiedy jeden z klientów nie będzie chciał zapłacić za duże zamówienie lub
dostawca nie dostarczy towaru na czas? Tego dowiesz się na naszym seminarium.

Planowana przez ustawodawcę reforma zasad prowadzenia sporów przez przedsiębiorców
wymusi na nich zmianę w zakresie zawierania umów, ich wykonywania, a w szczególności ich
egzekwowania w drodze postępowania sądowego. Pozostawanie w niewiedzy może narazić
Twój biznes na koszty, jak również utrudnić jego codzienne funkcjonowanie. Deską ratunku
dla losów Twojej firmy może być znajomość zasad prowadzenia sporu sądowego, które będą
Cię obowiązywać.

Jak działa to w praktyce, omówimy podczas seminarium na podanych przez Państwa
przykładach.

Biznes idzie Ci wyśmienicie. Klienci są szczęśliwi, płacą 
terminowo, nie mają zastrzeżeń do świadczonych 
przez Ciebie usług. Dostawcy dostarczają komponenty 
na czas, w dobrej jakości i w zamówionych ilościach. 

Na pewno tak będzie bez przerwy…

A co, jeśli nie?



Dla kogo 

Seminarium kierujemy do osób 

bez przygotowania prawnego, 

które w codziennej pracy mają 

do czynienia z zawieraniem 

umów, ich wykonywaniem, 

ustalaniem z kontrahentami zasad 

płatności, dochodzeniem zapłaty 

lub wykonania umowy. 

Seminarium przyda się wszystkim, 

którzy prowadzą działalność 

gospodarczą lub odpowiadają 

za prowadzenie codziennych 

spraw spółki.

Jeżeli jesteś:

• właścicielem firmy

• członkiem kadry zarządzającej

• osobą odpowiedzialną 

za codzienną działalność firmy

• osobą chcącą poszerzyć 

wiedzę z zakresu szeroko 

rozumianej windykacji

Jeżeli chcesz

• zdobyć lub poszerzyć wiedzę,  

jak się przygotować 

do ewentualnego sporu 

(do którego nie musi dojść, 

ale do którego dobrze jest być 

przygotowanym)

• zrozumieć na przykładzie, 

jak wygląda postępowanie 

sądowe przed sądem 

gospodarczym

• dowiedzieć się, jakie 

postanowienia warto włączyć 

do umowy 

• dowiedzieć się, o czym warto 

pamiętać podczas 

wykonywania umowy, 

aby nie zaprzepaścić szansy 

na obronę swoich praw 

w sądzie

• zdefiniować problemy, które 

już teraz wymagają działania

Jeżeli planujesz

• samodzielnie prowadzić 

ewentualny spór sądowy

Korzyści

Podczas seminarium:

• dowiesz się jak zabezpieczyć 

interesy Twojej firmy 

na wypadek przyszłego sporu 

już na etapie zawierania 

i wykonania umowy

• nabędziesz wiedzę na temat 

istotnych zmian w zasadach 

prowadzenia sporu sądowego 

między przedsiębiorcami

• poznasz niuanse 

postępowania sądowego, 

dzięki którym skuteczniej 

zabezpieczysz interesy Twojej 

firmy na etapie postępowania 

sądowego

Zadaj pytanie

Masz możliwość  przesłania 

pytań związanych 

z tematyką seminarium 

przed spotkaniem.

Odpowiemy na nie podczas  

seminarium.

Pytanie/ pytania wpisz 

w formularzu zamówienia w polu 

"Pytania/ uwagi do organizatora" 

lub prześlij nie później 

niż do 18 marca 2019 r. na adres: 

biuro@adl-kancelaria.pl

skok na głęboką wodę…



Cena

Udział w seminarium kosztuje:

• early birds: 390 zł + 23% VAT 

za osobę, przy zgłoszeniach 

do 13 marca 2019 r.

• standard: 450 zł + 23% VAT 

za osobę, przy zgłoszeniach 

od 14 marca 2019 r.

Cena zawiera: 

• materiały szkoleniowe

• serwis kawowy 

• lunch

Opłatę prosimy wnieść w terminie 

5 dni od daty zgłoszenia 

(przy zgłoszeniach do 13 marca 

2019 r.), oraz do 19 marca 2019 r. 

(przy zgłoszeniach od dnia 

14 marca 2019 r.). 

W ciągu 24 godzin od otrzymania 

zgłoszenia wysyłamy 

potwierdzenie rejestracji, fakturę 

pro-forma oraz dane do przelewu. 

W ciągu 24 godzin od otrzymania 

płatności przesyłamy fakturę VAT.

Termin

20 marca 2019 roku

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 

9:30

Miejsce

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Budynek B

2 piętro

sala szkoleniowa 3

Zgłoszenia

Zgłoszenie na seminarium złóż 

za pomocą formularza 

zgłoszeniowego, który został 

załączony do niniejszej ulotki.

W przypadku dodatkowych pytań 

prosimy o e-mail: 

biuro@adl-kancelaria.pl

Serdecznie zapraszamy!



Anna Diaby-Lipka od ponad 12 lat doradza klientom w sporach handlowych na gruncie prawa

umów, prawa spółek, prawa deliktowego i nieuczciwej konkurencji, a także prawa budowlanego.

Pomaga klientom na wszystkich etapach postępowania, w tym w negocjacjach ugodowych,

reprezentuje ich przed sądem (w trakcie postępowania spornego, ugodowego, zabezpieczającego),

jak również w postępowaniach egzekucyjnych.

Została kilkukrotnie wyróżniona w renomowanym międzynarodowym rankingu Chambers and Partners

w obszarze rozstrzygania sporów.

Przed założeniem własnej kancelarii Anna zdobywała doświadczenie w największych

międzynarodowych kancelariach prawnych (Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. oraz Clifford

Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k.)

Publikuje w dzienniku Rzeczpospolita. Jest autorką: Rozdziału 33 – Polska w The International Arbitration

Review, wydanie piąte, artykułu „Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny

sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego”, który został opublikowany w Biuletynie

Arbitrażowym wydawanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, nr 22, styczeń

2015 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego

Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Angielskiego

i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski

we współpracy z Uniwersytetem Cambridge.

Anna Diaby-Lipka
adwokat


