
 
 

 

Program 
Zawieranie umów i kontraktów 
międzynarodowych – aspekty prawne, 
zabezpieczenie płatności 
z umów i dochodzenie roszczeń. 
Dozwolone i niedozwolone 
postanowienia umowne. 

 
21.05.2019, 9:00 – 15:00 

 

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45 
Lunch: 12:30 – 13:30

 

1. Pierwszy krok – sprawdzenie przyszłego kontrahenta 

a. W jaki sposób sprawdzić kontrahenta i na co zwrócić szczególną uwagę? 
b. Gdzie uzyskać informacje o kontrahencie i jakich narzędzi użyć? 

2. Drugi krok – właściwe sformułowanie treści umowy 
a. Elementy konieczne umów handlowych (essentialia negotii) 
b. Dodatkowe postanowienia umowne 
c. Reprezentacja podmiotów gospodarczych 
d. Wybór prawa właściwego 
e. Wybór jurysdykcji sądowej, zapis na sąd polubowny 
f. Przykładowe wzory umów 

‒ pojęcie i charakter prawny wzorca umowy 
‒ związanie wzorcem umowy 
‒ wzorzec umowy a obrót konsumencki 

g. Niedozwolone postanowienia umowne 
‒ pojęcie i zakres stosowania 
‒ przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną 
‒ katalog niedozwolonych klauzul 

h. Dozwolone klauzule umowne - charakterystyka i wpływ na postanowienia 
umowy 
‒ klauzula salwatoryjna 
‒ klauzula waloryzacyjna 

3. Trzeci krok – elementy umowy zabezpieczające jej wykonanie lub dochodzenie 
roszczeń 
a. Kara umowna 
b. Dobrowolne poddanie się egzekucji 
c. Poręczenie 
d. Rachunek powierniczy 
e. Gwarancja bankowa 
f. Zastrzeżenie prawa własności 
g. Depozyt notarialny 
h. Zadatek a zaliczka 
i. Prawo odstąpienia od umowy 



 
 

 

j. Weksel – porozumienie wekslowe 
4. Czwarty krok – prowadzenie właściwej dokumentacji transakcji 

a. Pisemna dokumentacja z zawarcia transakcji i jej warunków 
b. Pisemne potwierdzenie wykonania umowy 
c. Faktura / rachunek – doręczony / zaakceptowany przez kontrahenta 
d. Potwierdzenie salda 
e. Pisemne wezwanie do zapłaty, oświadczenie dłużnika o uznaniu długu 

5. Piąty krok – rozstrzyganie sporów 
a. Sądy powszechne 

- postępowanie nakazowe 
- europejski nakaz zapłaty  
- europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń 
- europejski tytuł egzekucyjny 

b. Sądy arbitrażowe 
6. Niebezpieczeństwa przy zawieraniu umów międzynarodowych 

a. Różnice kulturowe i ich wpływ na sposób prowadzenia negocjacji 
b. Różne systemy prawne 
c. Różne rozumienie niektórych terminów prawnych 

Trener 
Maciej Szermach LL.M., adwokat 
 

Adwokat LL.M, absolwent Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, 
karnego i karno-skarbowego. Posiada bogate 
doświadczenie procesowe w Polsce i za granicą. Twórca 
umów, szczególnie z zakresu prawa cywilnego, doradca w 
zakresie zabezpieczeń wierzytelności. Partner w BSO 
Prawo & Podatki. 

Szymon Goździk, prawnik 
 

Prawnik w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. 
Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego 
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca UWr w 
dziedzinie prawa gospodarczo publicznego. 
Doświadczony doradca zarządów spółek polskich z 
krajowym i zagranicznym kapitałem w obszarze ochrony 
danych osobowych, w tym zagadnień związanych z RODO 
(samodzielny audytor RODO, Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych).



 
 

 

 

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu, 
specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym 
dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Wprowadzamy 
inwestorów na rynek polski, obsługujemy bieżącą działalność 
przedsiębiorstw, opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji 
projektów krajowych i transgranicznych. Szczególną grupę naszych 
Mandantów stanowią firmy wywodzące się, powiązane, bądź 
współpracujące z krajami niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami i 
Austrią.  

 

BSO Outsourcing świadczy szeroki zakres usług rachunkowości finansowej 
i płacowej połączonej z bieżącym doradztwem podatkowo-księgowym. 
Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz obsługę kadrowo-
płacową zgodnie z polskimi przepisami, w sposób umożliwiający 
raportowanie również według wymagań grup kapitałowych, zarówno 
polskich jak i zagranicznych. Opracowujemy niezbędną i wymaganą 
przepisami dokumentację księgową i podatkową. W ramach usług 
proponujemy jednorazowe lub okresowe audyty zewnętrzne, obejmujące 
sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowo-księgowych. 


