
SZKOLENIE AUTORSKIE EULEO 

Należności pod specjalnym nadzorem. Stop dłużnikom 

Szkolenie odbędzie się 25.10.2019 r. w godz. 9.00 - 15.00, 

w siedzibie EULEO ul. Bociana 22, 31 - 231 Kraków 

 
 
Podczas szkolenia poznają Państwo metody pozyskiwania informacji i ich praktycznego 
wykorzystania w procesie podjęcia decyzji o sprzedaży z odroczonym terminem płatności, 
a także prawne aspekty zawierania umów, w tym właściwa reprezentacja i zakres 
odpowiedzialności cywilnej klienta oraz rodzaje zabezpieczeń majątkowych stosowanych 
przy sprzedaży towarów i usług. 
 
Praktyczne omówienie sposobów rozpoznania nierzetelnego klienta pozwoli Państwu 
uniknąć przeterminowanych długów, a tym samym zredukować zatory płatnicze 
w Państwa firmie. 
 
Szkolenie EULEO, w odróżnieniu od wielu innych dostępnych na rynku szkoleń, nie jest 
wyłącznie odczytaniem wiedzy znajdującej się w podręcznikach prawa i ekonomii. Zostało 
ono opracowane w autorski sposób, w oparciu o 20-letnie doświadczenie zawodowe 
trenera, pozostającego aktywnym zawodowo windykatorem. Teraz również Państwo mają 
możliwość zdobycia tej cennej wiedzy i wykorzystania jej w swojej pracy zawodowej. 
 

 
Program 
 

1. Źródła i sposoby uzyskiwania informacji o potencjalnym kliencie – SKIP 
TRACING.  

2. Dokumenty i oświadczenia, które dobrze uzyskać od klienta.  
3. Propozycja Karty Klienta i Wniosku Kredytowego. 
4. Ankieta o Kliencie – jakie informacje powinni zdobyć nasi przedstawiciele 

handlowi, zanim podejmiemy współpracę z nowym kontrahentem. 
5. Jak przekonać klienta do naszych wymogów? 
6. Wykorzystanie informacji w celu zablokowania dłużnikowi możliwości 

swobodnego, dysponowania pieniędzmi, jeszcze przed uzyskaniem 
prawomocnego nakazu zapłaty.  

7. W jaki sposób poprawnie czytać akta Krajowego Rejestru Sądowego.  
8. Właściwa reprezentacja przedsiębiorcy przy zawieraniu umów. Zakres 

odpowiedzialności majątkowej. Uwaga na spółki cywilne.  
9. Co zrobić, gdy dłużnik kwestionuje istnienie zobowiązania? Prawo podatkowe 

w walce z dłużnikiem.  
10.  Rodzaje zabezpieczeń osobistych i rzeczowych kredytu kupieckiego. 

Praktyczne konsekwencje poszczególnych zabezpieczeń. 
11. Właściwe wypełnienie weksla i deklaracji wekslowej. Uznanie długu, ugoda 

płatnicza.  
12. Umowy z osobami trzecimi. Ich rodzaje i różnice w skutkach jakie wywołują. 
13. Kogo i jak kredytować? Jak rozpoznać nierzetelnych klientów?  



14. Uwaga na oszustów gospodarczych. Sposoby wyłudzania towarów i usług.  
 

15. Praktyczne wskazówki pozyskiwania przydatnych informacji gospodarczych 
w Internecie. 

16. Czynniki sprzyjające „wychowywaniu” i „demoralizacji” finansowej 
kontrahenta. 

17. Jak długo czekać na pieniądze? Kalendarium działań windykacyjnych.  
18. Zasady monitoringu należności.  

 

Metodyka prowadzenia zajęć  
 szkolenia prowadzone są w niewielkich grupach (maks. 15 osób), 
 część teoretyczna ma formę seminarium wspieranego prezentacją 

multimedialną, 
 część praktyczna prowadzona jest w formie warsztatów, 
 uczestnicy w czasie szkolenia mają możliwość zadawania pytań i wymiany 

poglądów, 
 w celu utrwalenia zdobytych wiadomości, uczestnicy otrzymują drukowane 

konspekty zajęć, z miejscem na prowadzenie notatek. 
 

Prowadzący szkolenia 

Tadeusz Broś - prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów przedsiębiorczości i zarządzania na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Szef Departamentu Windykacji EULEO, nadzorujący na co dzień 
pracę dwudziestoosobowego zespołu analityków, windykatorów biurowych oraz 
negocjatorów terenowych. Odpowiada także za tworzenie i doskonalenie procedur 
windykacji stosowanych w EULEO. Od kilku lat prowadzi warsztaty z zakresu trudnych 
negocjacji i komunikacji niewerbalnej, a także bezpieczeństwa należności, zabezpieczania 
wierzytelności i windykacji. 
 
Prowadził szkolenia m.in. dla takich firm jak: UNIQA TU S. A., AB S. A., Akzo Nobel Car 
Refinishes Polska Sp. z o. o., GRUDNIK Sp. z o. o., SOLAR POLSKA Sp. z o. o., 
KRAKCHEMIA S. A., GRODNO Sp. z o. o., Weidmuller Sp. z o. o., Karel 2 Sp. z o. o., Respol 
Sp. z o. o., ELPIE Sp. z o. o., CET/ZAMEL Sp. z o. o., Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych 
ELMEGA, Hurtownie Elektryczne EL-SIGMA, Grupa POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A., 
FOTA S.A., AD Polska Sp. z o.o., KrakChemia S.A., ETI POLAM Sp. z o.o., Starco Polska Sp. z 
o.o. 

 
 
 
Serdecznie zapraszamy! 

 


