
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

„Zabezpieczenie umów handlowych w obrocie międzynarodowym”  

Webinar, 25.02.2021 r. 

PROGRAM 

 

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 

2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju. 

Godzina Punkt programu 

09.00 - 09.05 Nawiązanie połączenia z uczestnikami/Organizacja techniczna 

09.05 - 09.15 Wstęp i powitanie gości – Lidia Chumowicz, Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network, TARR 

09.15 - 09.30 
Enterprise Europe Network  - wsparcie dla innowacyjnych MŚP –  Piotr Józefiak, Konsultant EEN, 
TARR  

9.30-11.15 

1.     Transakcje międzynarodowe -  Monika Jurkiewicz, Kancelaria Prawna Monika Jurkiewicz 

a) Rodzaje umów w obrocie międzynarodowym. Umowy nazwane i nienazwane.  

b) Umowy w systemie anglosaskim i systemie kontynentalnym. 

c) Techniki kontraktowania – umowa przedwstępna, umowa ramowa, list intencyjny, 

umowa definitywna/główna. 

2. Strony i przedmiot umowy, cena, warunki dostawy w odniesieniu do kontrahentów 

zagranicznych -  Monika Jurkiewicz, Kancelaria Prawna Monika Jurkiewicz 

a) Zawarcie umowy (oferta, negocjacje). 

b) Możliwości wykorzystania formy elektronicznej (podpis elektroniczny)  

c) Przedmiot i treść kontraktu sprzedaży – świadczenie, warunek i termin, dodatkowe 

zastrzeżenia umowne.  

d) Cena towaru, przejście ryzyka, własności i kosztów towaru, zapłata za towar, obowiązki 

stron kontraktu. 

e) Regulacje dotyczące transportu/dostawy towaru 

f) Wykonanie zobowiązań, miejsce i terminy wykonania zobowiązań, dowody wykonania 

zobowiązań.  

11.15 - 11.30 Przerwa 

11.30-13.30 

3. Zabezpieczenie płatności – formy płatności uwarunkowane i nieuwarunkowane-  Monika 

Jurkiewicz, Kancelaria Prawna Monika Jurkiewicz 

4. Klauzule dodatkowe (uzupełniające) - Monika Jurkiewicz, Kancelaria Prawna Monika 

Jurkiewicz 

a) Zasady wykonywania umów (zawarcie, wykonanie, wygaśnięcie). 

b) Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umów. 

c) Dodatkowe zastrzeżenia umowne. 

d) Ochrona danych osobowych.   

5. Prawo właściwe w umowach międzynarodowych - Monika Jurkiewicz, Kancelaria Prawna 

Monika Jurkiewicz 

a) Prawo właściwe dla kontraktów, łączniki i wybór przez strony prawa właściwego 

b) Data wejścia w życie kontraktu, język kontraktowy, dodatkowe warunki. 

c) Konwencje dotyczące obrotu handlowego i prawa właściwego dla zobowiązań: 

d) Konwencja wiedeńska o sprzedaży międzynarodowej 

e) Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań 

f) sposób rozstrzygania sporów, sądownictwo ogólne, arbitraż, sądownictwo polubowne 

g) Konwencje dotyczące arbitrażu. 

13.30 - 14.00 Pytania uczestników 


