
Kontakty z kontrahentem z Rosji

Aspekty prawne
Eastern desk

Termin: 18 lipca 2019 r., godz. 9:30 - 12:00  

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

RSVP: do 16 lipca, E: paulina.pawlowska@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy 
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 

AMEREK-KRAJEWSKA, KRAJEWSKI
ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA 
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Kontakty z kontrahentem z Rosji. Aspekty prawne.

Program spotkania

Na co należy zwrócić uwagę z perspektywy prawa polskiego zawierając umowę z 
podmiotem z Rosji? – Tatyana Koryakina

▪ Kluczowe postanowienia w umowie, których nie może zabraknąć

▪ Prawo właściwe – co to oznacza w praktyce?

▪ Umowy dwustronne zawarte pomiędzy Polską a Rosją – które postanowienia mają praktyczne 
zastosowanie?

▪ Sposoby zabezpieczenia 

▪ Uznanie w Polsce orzeczeń wydanych przez sądy w Rosji

Na co należy zwrócić uwagę z perspektywy prawa rosyjskiego zawierając umowę z 
podmiotem z Rosji? – Irina Pronina

▪ Umowa z kontrahentem wschodnim, co powinna zawierać

▪ Klauzule zabezpieczające w umowie, z uwzględnieniem przykładów praktycznych

▪ Sposoby zabezpieczenia należności zgodnie z prawem rosyjskim

▪ Możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahenta rosyjskiego
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Kontakty z kontrahentem z Rosji. Aspekty prawne.

Program spotkania

Aspekty prawa własności Intelektualnej w zakresie zawierania umów z kontrahentem z 
Rosji – dr Marcin Stępień
▪ Prawo właściwe dla umów o eksploatację rezultatów działalności intelektualnej

▪ Cechy i konieczne postanowienia umów przenoszących prawa majątkowe do rezultatów działalności 
intelektualnej

▪ Cechy, rodzaje, szczegółowe typy oraz kluczowe postanowienia umów licencyjnych

▪ Forma umów o eksploatację rezultatów działalności intelektualnej

▪ Zmiany przepisów o formie umów wywołane ustawą „o prawie cyfrowym”

Jakie informacje powinny się znaleźć w rozdziale umowy, dotyczącym dostawy do lub z 
Rosji? – Vasilisa Dzehtsiarenka

▪ Informacje o dostawie, które warto wpisać do umowy

▪ Z kim ze specjalistów zaangażowanych należy skonsultować warunki dostawy i w jakim zakresie

▪ Gestia transportowa: jakie warunki dostawy są najbardziej bezpieczne, opłacalne i wnoszą wartość 
dodaną dla kontrahenta

▪ Kompletacja pakietu dokumentów do wysyłki 

▪ Procedura reklamacji, zwrot, wymiana towaru
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Prelegenci

Tatyana Koryakina
Associate

E: tatyana.koryakina@dzp.pl

Irina Pronina
Prawnik Rosyjski –
Kancelaria Amerek
E: i.pronina@amerek.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych oraz 
przygotowywaniu umów na 
realizację tych inwestycji. 
Świadczy usługi obejmujące 
prowadzenie sporów 
pomiędzy uczestnikami 
procesu. Tatyana zajmuje się 
także współpracą biznesową 
na rynkach wschodnich.

Specjalizuje się w rosyjskim 
prawie gospodarczym, prawie 
korporacyjnym, prawie 
umów, a także prawie celnym. 
Zapewnia kompleksową 
obsługę prawną spółek 
rosyjskich, kontrolowanych 
przez polskich 
przedsiębiorców. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w 
pomocy prawnej polskim 
przedsiębiorcom wchodzącym 
na rynek rosyjski.
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Dr Marcin Stępień
Senior Associate

E: marcin.stepien@dzp.pl

Specjalizuje się w zakresie 
prawa własności 
intelektualnej, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem prawa 
autorskiego, a w 
szczególności w zakresie 
ochrony programów 
komputerowych oraz baz 
danych. Doradza prawnie w 
zakresie ochrony rozwiązań 
informatycznych na 
wszystkich etapach ich 
tworzenia. 

Vasilisa Dzehtsiarenka
Prezes Zarządu Clever
Logistic
E: biuro@cleverlogistic.pl

Pomaga polskim firmom 
eksportować towary na 
Wschód oraz importować 
stamtąd. Doradza w wyborze 
schematu logistycznego pod 
względem bezpieczeństwa, 
szybkości, opłacalności. 
Wspiera w negocjacjach z 
kontrahentami z WNP. 
Posiada 12 lat doświadczenia 
w spedycji do/z krajów WNP.
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