PROGRAM SZKOLENIA
„Praktyczne aspekty zabezpieczania realizacji umów
w międzynarodowym obrocie gospodarczym”
10 grudnia 2018 r.
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji
Olsztyn, Jagiellońska 91A
08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Prezentacja oferty ośrodka Enterprise Europe Network działającego
przy WMARR S.A. w Olsztynie
Patrycja Kaczmarczyk – Kierownik projektu Enterprise Europe Network

09:15 – 09:30

Prezentacja oferty Regionalnego Funduszu Pożyczkowego działającego
przy WMARR S.A. w Olsztynie
Barbara Rusiłowicz - Poluszczyk –Dyrektor Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

09:30 – 11:00

Źródła prawa w obrocie międzynarodowym oraz przygotowanie umowy
w obrocie międzynarodowym:
 Akty prawne regulujące obrót międzynarodowy (prawo wspólnotowe,
międzynarodowe, prawo handlowe, zwyczaje I uzanse handlowe);
 Soft-law w prawie kontraktów międzynarodowych (zasady UNIDROIT,
PECL, FIDIC);
 Prawo właściwe w obrocie międzynarodowym;
 Konsekwencje wyboru prawa w umowie międzynarodowej – aspekty
praktyczne;
 List intencyjny a umowa przedwstępna;
 Prawidłowa reprezentacja stron w umowie;
 Właściwe zawieranie umów- forma, język umowy oraz jurysdykcja
prawna –obowiązki i prawa;
 Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Analiza ryzyka na płaszczyźnie kontrahenta, branży i kraju:
 Ocena wiarygodności partnerów handlowych;
 Ocena ryzyka transakcji międzynarodowych (kraje i sektory);
 Analiza ryzyka w aspekcie praktycznym – przykłady;
 Niewypłacalność odbiorcy;
 Ryzyko związane z niewywiązaniem się odbiorcy/dostawcy
z warunków kontraktu;
 Ryzyko związane z utratą towaru lub zniszczeniem;
 Ryzyko siły wyższej;
 Typowe klauzule kontraktowe.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

12:45 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:30

Zabezpieczenie płatności w handlu zagranicznym oraz dochodzenie
roszczeń w obrocie międzynarodowym:
 Zasady ustalania warunków płatności;
 Preferowane warunki płatności dla eksportera;
 Ubezpieczenie należności;
 Factoring;
 Akredytywa;
 Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko;
 Wybór sądu właściwego;
 Arbitraż;
 Klauzula arbitrażowa;
 Postępowanie przed Sądem arbitrażowym;
 Dochodzenie roszczeń w ramach UE;
 Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

14:30

Lunch

Projekt Enterprise Europe Network East Poland współfinansowany jest przez Komisję Europejską ze środków pochodzących
z programu COSME na lata 2014-2020 oraz ze środków budżet państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

