Oferta szkolenia
WLR Training Group | wlr.com.pl

Windykacja międzynarodowa
w sprawach cywilnych i handlowych
4 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Cel szkolenia:
Windykacja międzynarodowa to odzyskanie należności pieniężnych od dłużników przebywających poza granicami
Polski. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzi interesy z kontrahentami zagranicznymi lub też ich kontrahenci
wyjeżdżają za granicę pozostawiając dług w Polsce. Jeśli wdrożymy odpowiednie narzędzia dla wszczęcia
postepowania w takich sprawach mamy możliwość odzyskanie długu, a nasi dłużnicy nie pozostają bezkarni, dlatego,
że wyjadą za granicę.

Program szkolenia:
Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie,
prawomocność, wykonalność i wymagalność.
Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako ustalenie właściwości organu do egzekucji.
Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.
Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
Wybór podstawy prawnej,
Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

Wykładowca:
Kierownik sekcji obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Prowadzi liczne szkolenia m.in. dla sądów,
kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury głównie w zakresie prawa międzynarodowego, doręczeń transgranicznych, pomocy sądowej, sądowego i
pozasądowego dochodzenia roszczeń od firm i osób przebywających za granicą, także w zakresie egzekucji
alimentów od dłużników przebywających za granicą, oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami
zagranicznymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności
od partnerów biznesowych zza granicy. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Panelista Konferencji “European
cooperation on judicial training for court staff and bailiffs”, w Brukseli. Ponadto, trener biznesu. Pasjonatka rozwoju
osobistego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego.

Harmonogram:
09:45 - 10:00

Rejestracja i przywitanie uczestników

10:00 - 11:30

Szkolenie

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 13:30

Szkolenie

13:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Szkolenie

16:00

Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 632 47 18

Windykacja międzynarodowa w sprawach cywilnych i handlowych
4 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika
PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

E-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału
należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym
na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku
rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu
na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł
przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy
szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
W przypadku finansowania
ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego
formularza zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk z siedzibą
w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia
z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
(zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie
przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji
w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 632 47 17, fax: 22 632 47 18
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