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Cykl spotkań merytorycznych dla członków
Polskiego Stowarzenia Prawników Przedsiębiorstw

i przedstawicieli ich zespołów 

edycja jesienna



Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy jesienną edycję Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB – autorskiego cyklu szkoleń 
opracowanego przez naszą kancelarię dla prawników wewnętrznych działów prawnych
przedsiębiorstw.

Bardzo dziękujemy za liczny udział w wiosennej Akademii oraz za opinie i spostrzeżenia,
które pomogły nam dopracować tematykę kolejnych spotkań. Mamy nadzieję, że będzie
dla Państwa równie interesująca i pomocna w codziennej pracy. 

Będziemy nadal koncentrować się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia
prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmiemy się tematami z obszaru prawa korporacyjnego
i prawa pracy, omówimy także kwestie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, nabywaniu
nieruchomości inwestycyjnych oraz – w obliczu coraz częstszego korzystania przez przedsiębiorców
z grantów i dotacji – wydatkowania środków unijnych.

Uwzględniając Państwa sugestie wydłużamy nieznacznie czas trwania jesiennych szkoleń,
co pozwoli na rozszerzenie zakresu części merytorycznej oraz krótką przerwę w trakcie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Dr Jerzy Baehr
Partner Zarządzający

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że Akademia Prawnika Przedsiębiorstw spotkała się z dużym zainteresowaniem
z Państwa strony i została bardzo wysoko oceniona zarówno pod względem organizacyjnym,
jak i merytorycznym.

Przed nami jesienny cykl spotkań przygotowany przez kancelarię WKB, która jest Strategicznym
Partnerem naszego Stowarzyszenia.

Tematyka spotkań dotyka obszarów naszej codziennej pracy, które uznaliśmy za szczególnie istotne
tj. prawa pracy, zagadnień związanych z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa i minimalizacją 
wiążących się z tym ryzyko oraz  kwestia łączenia spółek i zakupu nieruchomości inwestycyjnych.

Gorąco zachęcam członków PSPP oraz członków Państwa zespołów do wzięcia udziału w spotkaniach 
jesiennej edycji Akademii PP.  Jest to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy i skorzystania
z praktycznego doświadczenia najlepszych ekspertów na rynku.

Waldemar Koper
Prezes Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
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Zagadnienia

Nieruchomość, jako element majątku przedsiębiorstwa, często stanowi długofalową

inwestycję. Podczas szkolenia opowiemy, jak dokonać oceny ryzyka przed zaangażowaniem 

się w proces nabycia nieruchomości inwestycyjnej oraz jak – krok po kroku – prawidłowo

przeprowadzić due dligence nieruchomości i bezpiecznie ją kupić mając na uwadze

zidentyfikowane ryzyka.

Cel badania due diligence nieruchomości i ustalenie jego zakresu w zależności od specyfiki 

badanej nieruchomości (nieruchomość niezabudowana, nieruchomość w trakcie procesu 

budowlanego, gotowy projekt inwestycyjny).

Informacje i dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia badania due diligence nieruchomości 

i sposoby ich pozyskiwania.

Weryfikacja tytułu prawnego zbywcy do nieruchomości. Roszczenia reprywatyzacyjne 

i postępowania toczące się w stosunku do nieruchomości.

Ograniczenia w użytkowaniu i obciążenia nieruchomości oraz ich wpływ na transakcję. 

Przeznaczenie nieruchomości i kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Identyfikacja ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem 

prawa pierwokupu i ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Inne kwestie istotne dla transakcji – dostęp do drogi publicznej, kwestie środowiskowe, ochrona 

zabytków. 

Najczęstsze ryzyka i problemy w transakcjach nieruchomościowych i sposoby ich rozwiązania. 

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, title insurance, gwarancja i rękojmia za wady 

nieruchomości.

Konstrukcje prawne nabywania nieruchomości – kiedy zawieramy umowę przedwstępną sprze-

daży nieruchomości, a kiedy umowę warunkową sprzedaży nieruchomości.

Zabezpieczenie wykonania umowy – zabezpieczenie płatności i wydania nieruchomości.

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA – JAK BEZPIECZNIE JĄ KUPIĆ
(BY KIEDYŚ EWENTUALNIE SPRAWNIE SPRZEDAĆ)

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw



Prelegenci

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Anna Wyrzykowska 
adwokat, partner zarządzający praktyką prawa nieruchomości i procesu
inwestycyjnego oraz współzarządzający zespołem French Desk. Specjalizuje się
w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz prawie budowlanym. Doradza klientom w kwestiach
dotyczących nabywania nieruchomości, lokalizacji inwestycji oraz zawierania 
umów z projektantami i wykonawcami inwestycji budowlanych, a także
komercjalizacji powierzchni biurowej, magazynowej i centrów handlowych.
Ma również wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa 
spółek. Prowadzi także transakcje fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży
oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw.

Karol Filipiuk 
radca prawny, senior associate. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i lokalowego oraz
w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesem
inwestycyjnym. Doradza klientom m.in. w sprawach z zakresu regulowania tytułu 
prawnego do nieruchomości, obrotu nieruchomościami biurowymi,
pofabrycznymi i rolnymi oraz komercjalizacji powierzchni biurowej
i magazynowej. Ma doświadczenie m.in. w sporządzaniu raportów due diligence
nieruchomości oraz umów w obrocie nieruchomościami, wspiera również klientów 
w zakresie kompleksowego uregulowania tytułu prawnego i dostępu
nieruchomości do infrastruktury technicznej.



Prelegenci

Anna Wojciechowska 
radca prawny, partner zarządzający praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego 
oraz zespołem German Desk. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek 
oraz fuzji i przejęć, między innymi na rzecz klientów niemieckojęzycznych.
Ma rozległe doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabywania udziałów
i akcji w spółkach kapitałowych oraz restrukturyzacjach spółek z uwzględnieniem 
specyfiki przenoszenia praw własności intelektualnej.
Rekomendacje: Chambers Global, The Legal 500

Krzysztof Wawrzyniak 
adwokat, senior associate. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko 
rozumianego prawa korporacyjnego. Doradza przy transakcjach nabycia oraz 
zbycia spółek i przedsiębiorstw, zakładaniu i likwidacji spółek i fundacji,
podwyższeniach kapitału zakładowego, umorzeniach udziałów/akcji,
a także w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek. Wspiera także 
klientów w badaniach due diligence spółek oraz uczestniczy w projektach
inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych.

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Zagadnienia

Skutki połączenia na płaszczyźnie prawa cywilnego.

Sposoby łączenia spółek.

Due diligence – czy potrzebne?

Sporządzanie planu i załączników.

Zmiana umowy spółki przejmującej.

Parytet wymiany i metoda wyceny aktywów.

Opinia biegłego - kiedy niezbędna a kiedy tylko wskazana?

Optymalny harmonogram połączenia oraz jego realizacja w praktyce.

Skutki przyjętej metody podatkowego rozliczenia połączenia.

Problemy z połączeniem odwrotnym.

Połączenie uproszczone.

Łączymy spółki transgranicznie.
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W ramach szkolenia kompleksowo omówimy proces łączenia spółek, z uwzględnieniem

aspektów księgowych, podatkowych, pracowniczych, metod wyceny aktywów,

przedstawimy optymalny harmonogram połączenia, omawiając jednocześnie kwestie

najczęściej sprawiające problemy w praktyce. 

JAK OPTYMALNIE PRZEPROWADZIĆ POŁĄCZENIE SPÓŁEK,
W TYM UPROSZCZONE, ODWROTNE CZY TRANSGRANICZNE?
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Jaka jest istota niepożądanych zjawisk – takich jak mobbing i molestowanie seksualne

– w środowisku pracy, ich wpływ na efektywność świadczonej pracy oraz skutki, jakie mogą 

mieć zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy? Podczas szkolenia przybliżymy problematykę  

przeciwdziałania tym zjawiskom w miejscu pracy, a także podzielimy się swoimi

doświadczeniami w zakresie sposobów obrony przed ewentualnymi roszczeniami

pracowników. Zaprezentujemy także wachlarz działań, dzięki którym pracodawcy

mogą zminimalizować wystąpienie tego typu zjawisk

w swoich przedsiębiorstwach.

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

JAK ZAPOBIEGAĆ NEGATYWNYM ZJAWISKOM W MIEJSCU PRACY
– MOBBING I MOLESTOWANIE SEKSUALNE

Prelegenci

Wioleta Polak 
radca prawny, counsel, kieruje zespołem prawa pracy. Ma doświadczenie
w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji 
zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), prawno-pracowniczych 
aspektów transakcji korporacyjnych, tworzenia struktur wynagradzania, a także 
systemów motywacyjnych dla pracowników (w tym w sektorze bankowym).
Doradza w opracowywaniu i wdrażaniu nowych struktur zatrudnienia i reprezentuje 
klientów w postępowaniach sądowych. Rekomendacje: The Legal 500

Monika Walasek 
adwokat, senior associate. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w rozwiązywaniu 
sporów, w szczególności wynikających ze stosunku pracy. Wspiera klientów
w procesach zwolnień grupowych oraz przy restrukturyzacji zatrudnienia.
Sporządza projekty wewnętrznych polityk i regulaminów oraz dokumentację 
pracowniczą, a także opinie prawne, m.in. z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa 
oraz zakazu konkurencji. 

Zagadnienia

Mobbing i molestowanie seksualne – pojęcia prawne – różnice 

Przykładowe zachowania niepożądane

Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk w zakładzie pracy

Skutki omawianych zjawisk dla pracowników

Obowiązki pracodawcy – praktyczne sposoby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom

w zakładzie pracy 

Konsekwencje mobbingu i molestowania dla zakładu pracy 

Ochrona przed roszczeniami pracowników w świetle prawa 

Statystyki 

Civility – nowy trend w zarządzaniu ograniczający ryzyko

niepożądanych zachowań w miejscu pracy
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Nowe projekty biznesowe nieoderwalnie łączą się z tematem źródeł ich finansowania. Podczas 

szkolenia opowiemy o sposobach finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, 

umowach z tym związanych oraz stosowanych w takich sytuacjach zabezpieczeniach. 

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH
I SPOSOBY ZABEZPIECZANIA TRANSAKCJI

Prelegenci

Marcin Smolarek 
adwokat, partner odpowiedzialny za praktykę bankowości i finansów. Doradza
w zakresie finansowania i refinansowania projektów, umów kredytowych,
restrukturyzacji zadłużenia oraz sporów z udziałem instytucji finansowych.
Od wielu lat jest ekspertem w zakresie sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami 
(secondary market). Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi
z finansowaniem inwestycji i LBO, a także z finansowaniem nabywania
nieruchomości lub inwestycji budowlanych. Zajmuje się także doradztwem
przedsądowym dotyczącym zwłaszcza restrukturyzacji zadłużenia
kredytobiorców zagrożonych niewypłacalnością i egzekucją.
Rekomendacje: Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500, IFLR1000

Piotr Grabarczyk 
radca prawny, senior associate. Specjalizuje się w transakcjach
bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance, real estate 
finance i corporate finance oraz obejmujących refinansowanie zadłużenia.
Doradzał w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej 
przedsiębiorstw oraz obejmujących ogólne doradztwo z zakresu upadłości.
Ma również doświadczenie w doradztwie przy transakcjach emisji dłużnych
papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych
(w tym obejmujących emisję obligacji high-yield) oraz doradztwie transakcyjnym 
w ramach projektów sprzedaży udziałów i akcji. Rekomendacje: The Legal 500

Zagadnienia

Metody finansowania przedsięwzięć gospodarczych (kredyt bankowy, obligacje, emisja akcji, 

venture capital, faktoring, leasing, dopłaty do finansowania, dotacje i subwencje).

Przykładowy pakiet dokumentów finansowaniu w transakcji kredytowania bankowego

(wstępne warunki finansowania, umowa kredytowa, dokumenty zabezpieczeń). 

Przykładowy pakiet zabezpieczeń (zastaw rejestrowy na udziałach, hipoteka, przelew

wierzytelności na zabezpieczenie, pełnomocnictwo do rachunków, gwarancja/poręczenie).
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Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z dofinansowania ze środków krajowych oraz 

unijnych w ramach programów operacyjnych. By wielka szansa związana z uzyskaniem

znacznego zastrzyku gotówki nie zamieniła się w koszmar związany z obowiązkiem zwrotu, 

wraz z odsetkami, pozyskanych środków, kluczowe znaczenie mają prawidłowe zawarcie

i realizacja umowy o dofinansowanie.

W trakcie szkolenia omówimy najważniejsze zagadnienia mające kluczowy wpływ

na prawidłowe wykonywanie umów o dofinansowanie i wykluczenie, bądź zminimalizowanie 

ryzyka zwrotu środków.

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

UNIJNE PIENIĄDZE – JAK JE BEZPIECZNIE WYDATKOWAĆ,
BY UNIKNĄĆ ZWROTU ŚRODKÓW Z ODSETKAMI? 

Zagadnienia

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy o dofinansowanie? Podstawowe prawa

i obowiązki beneficjenta.

Efekt zachęty oraz trwałość projektu – co oznaczają te pojęcia, dlaczego mają istotne

znaczenie dla przedsiębiorcy i jak są stosowane w praktyce przez organy udzielające wsparcia?

Jak przedsiębiorca powinien się przygotować do prawidłowej realizacji umowy

o dofinansowanie (obowiązki informacyjne, zasady wyboru wykonawców etc.)?

Zbycie majątku sfinansowanego ze środków publicznych lub zmiana kontroli

nad przedsiębiorcą a ryzyko zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

Dofinansowanie ze środków publicznych jako pomoc publiczna – zasady obliczania wysokości 

pomocy, koszty kwalifikowalne, definicja jednego przedsiębiorstwa w pomocy de minimis.

Konsekwencje związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania (w tym ryzyko wykluczenia

z ubiegania się o kolejne dofinansowanie).



Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Prelegenci

Łukasz Czekański 
doradca podatkowy, counsel, zarządzający zespołem podatkowym oraz zespołem 
pomocy publicznej i funduszy unijnych. Ma rozległe, kilkunastoletnie
doświadczenie w doradztwie z zakresu pomocy publicznej zarówno dla
podmiotów publicznych udzielających finansowania (np. stała obsługa prawna 
BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE  latach 2009 – 2016), jak również
podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Prowadzi szkolenia w zakresie 
pomocy publicznej oraz jest współautorem podręcznika „Pomoc publiczna na 
badania, rozwój i innowacje” przygotowanego na zlecenie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

Piotr Gajek 
adwokat, senior associate w zespole pomocy publicznej i funduszy unijnych
oraz zespole rozwiązywania sporów. Ma kilkuletnie doświadczenie w doradztwie 
przy projektach współfinansowanych z funduszy UE oraz w przygotowaniu opinii 
prawnych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych, oceniając ryzyko
otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej. Prowadzi szkolenia
w zakresie pomocy publicznej oraz jest współautorem podręcznika
„Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje” przygotowanego na zlecenie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



Udział w szkoleniach można zgłaszać przesyłając wiadomość
na adres: biuro@pspp.org.pl

Zgłoszenie może dotyczyć udziału zarówno we wszystkich,
jak i w wybranych spotkaniach Akademii prawnika przedsiębiorstw. 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, firmy
oraz zajmowanego stanowiska. Prosimy także o wskazanie,
czy zgłoszenie dotyczy udziału we wszystkich szkoleniach
(„Zgłaszam udział we wszystkich szkoleniach Akademii Prawnika 
Przedsiębiorstw – edycja jesienna”),
czy też w wybranych spotkaniach z cyklu
(„Zgłaszam udział w szkoleniu”).

Akademia Prawnika Przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest WKB Wierciński

Kwieciński Baehr sp.k.  z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Małachowskiego 2. Podanie danych

jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu. Przekazane dane (imię, nazwisko,

stanowisko w organizacji oraz adres e-mail) będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia 

oraz doręczenia uczestnikom niezbędnych informacji i materiałów. Osobie, której dane

dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

ZAPRASZAMY


