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Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w bezp?atnym webinarium.
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Polskim Zwi?zkiem
Przemys?u Motoryzacyjnego oraz kancelari? JDP Drapa?a & Partners Sp.K , zaprasza pa?stwa
na bezp?atne webinarium:

„Wa?ne zmiany prawne dla biznesu – konieczno?? weryfikacji przyj?tej procedury
kontraktowania, jak równie? ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych",

które odb?dzie si? 3 listopada 2020 r. w godz. 10:00 do 12:30.
Do udzia?u w szkoleniu zapraszamy kadr? kierownicz?, dzia?y HR i prawników
wewn?trznych.

Od 1 stycznia 2021 roku wejd? w ?ycie rewolucyjne przepisy daj?ce w niektórych przypadkach
przedsi?biorcom dzia?aj?cym w ramach „dzia?alno?ci gospodarczej" ochron? tak?, jaka
dotychczas przys?uguje konsumentom. Dodatkowo, w ostatnim czasie S?d Najwy?szy wyda? kilka
orzecze?, które musz? zosta? implementowane poprzez zmiany dotychczas stosowanych klauzul
umownych. Czas pandemii, u?wiadomi?, jak wa?ne jest zabezpieczenie interesów umownych przy
sprzeda?y towarów i us?ug. Drog? do tego jest przyj?cie optymalnej procedury kontraktowania, w
tym odpowiednie sformu?owanie ogólnych warunków umownych.
Wszystkie te aspekty, w praktycznym uj?ciu b?d? przedstawione podczas webinaru
zorientowanego na przedstawienie przyjaznych biznesowo rozwi?za?.
Program:
1. Zmiany w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta
a) kiedy przedsi?biorca b?dzie traktowany jak konsument?
b) jaka ochrona b?dzie przys?ugiwa?a takiemu quasi konsumentowi?
c) nowe obowi?zki dostawców towarów i us?ug w stosunku do takich quasi konsumentów.
2. Przyj?cie optymalnej procedury kontraktowania w celu zminimalizowania ryzyka
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rozszerzonej odpowiedzialno?ci wobec quasi konsumenta.
3. Dostosowanie klauzul umownych do najnowszego orzecznictwa – w jaki sposób
formu?owa? klauzule umowne, aby by?y skuteczne?
a) kary umowne
b) odst?pienie od umowy
c) zasady zg?aszania reklamacji
d) ograniczenie odpowiedzialno?ci umownej oraz z tytu?u r?kojmi.
4. Zabezpieczenie interesów kontraktowych
a) zastrze?enie prawa w?asno?ci
b) zabezpieczenie przed dalszym zbyciem przedmiotów przez nabywc?, w szczególno?ci poprzez
zastaw rejestrowy
c) ograniczenie kwestii licencji i innych praw niematerialnych
d) dobrowolne poddanie si? egzekucji.
Rejestracja za pomoc? linku: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/wazne-zmiany-prawne-dlabiznesu/register?_ga=2.54956395.1192828512.1603695050-1487396930.1589460888
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