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ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM 

 

Warsztat | 26 października 2017 | Warszawa 
Warsztat kierujemy do pracowników instytucji finansowych (banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, SKOK-ów, etc.) 

uczestniczących w procesie negocjacji i zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń, w tym pracowników departamentów 

sprzedaży, windykacji, departamentów prawnych i kadry zarządzającej. Program warsztatu obejmie omówienie różnych 

rodzajów zabezpieczeń funkcjonujących w obrocie gospodarczym, od momentu ich ustanowienia, poprzez zmianę, egzekucję 

aż do wygaśnięcia.  

 

Program 
10.00 – 11.30 SESJA 1 

» Hipoteka 

• Pojęcie, funkcja i rodzaje hipoteki 

• Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 

• Zasada akcesoryjności hipoteki 

• Zakres zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej 

• Przeniesienie wierzytelności hipotecznej 

• Powstanie i wpis hipoteki 

• Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej 

• Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym 

» Zastaw 

• Przedmiot zastawu 

• Sposób powstania zastawu 

• Sposób zaspokojenia zastawnika 

• Zastaw zwykły 

• Zastaw rejestrowy 

• Zastaw finansowy 

11.30 – 11.45 przerwa na kawę 

11.45 – 13.15 – SESJA 2 

» Przewłaszczenie na zabezpieczenie 

• Dopuszczalność przeniesienia własności dla zabezpieczenia 

wierzytelności 

• Treść, forma i skutki umowy 

» Umowa poręczenia 

• Zawarcie umowy poręczenia 

• Akcesoryjność i kauzalność poręczenia 

• Zaspokojenie się przez beneficjenta poręczenia 

» Umowa gwarancji 

• Zawarcie umowy gwarancji 

• Skuteczność gwarancji 

• Szczególne rodzaje gwarancji 

• Problematyka zaspokojenia się przez beneficjenta gwarancji 

13.15 – 14.00 przerwa na obiad 

14.00 – 15.30 SESJA 3 

» Weksel in blanco 

• Weksel in blanco jako papier wartościowy 

• Porozumienie wekslowe 

• Przeniesienie weksla in blanco 

• Umorzenie weksla in blanco 

» Umowa kaucji 

• Ustanowienie kaucji bankowej 

• Treść umowy kaucji bankowej 

• Roszczenie o zwrot przedmiotu kaucji 

• Wierzytelności zabezpieczone kaucją 

» Zmiany stron umowy a zabezpieczenia (przelew, przejęcie 

długu) 

15.30 – 15.45 przerwa na kawę 

15.45 – 17.00 SESJA 4 

» Zabezpieczenia w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym 

• Odrębności postępowania podziałowego 

• Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu 

upadłościowym 

• Wierzytelności zabezpieczone przez powiernicze przeniesienie 

na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego 

prawa 

» Zabezpieczenia wierzytelności w prawie międzynarodowym 

(kolizyjnym) 

 

Prowadzenie warsztatu: dr Iwona Gębusia, posiadająca 

wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków 

i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji 

finansowania oraz świadczyła usługi z zakresu doradztwa 

regulacyjnego dla instytucji finansowych. Praktykowała w 

wiodących kancelariach polskich i zagranicznych. Jest autorką 

pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką 

i współautorką około dwudziestu publikacji, które ukazały się w 

prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate 

doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz 

szkoleniowiec. Dr Iwona Gębusia ukończyła studia (summa cum 

laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskała stopień 

naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu 

egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy 

prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). 

 

mailto:Anna.kraszewska@personalities.pl


 

Informacje i zgłoszenia: Anna Kraszewska anna.kraszewska@personalities.pl | tel.: 696 312 232 | www.personalities.pl 

  

Zgłoszenie udziału w warsztacie „Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym”  

26  października 2017 r. | Warszawa  

 

Dane do faktury: 

Nazwa firmy / instytucji:  

Adres:  

NIP:  

Osoba koordynująca 

zgłoszenie: 

 

telefon / email:  

Dane uczestników:  

 

(1) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

(2) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

Koszt udziału jednej osoby w warsztacie: 

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki 
1500 zł + 23% VAT 

 

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej http://www.personalities.pl) oraz 

wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji 

później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. 

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie 

wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać 

na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. 

Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza 

akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników 

w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania 

danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. 
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Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie  
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