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Poznań, dnia 13 maja 2014 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

  

Adwokacka Spółka Partnerska Stawski Syty zaprasza na skierowane do przedsiębiorców szkolenie z 

zakresu dochodzenia roszczeń w postępowaniach transgranicznych.  

 

W trakcie szkolenia omawiane będą praktyczne aspekty związane z windykacją roszczeń w 

stosunku do kontrahentów zagranicznych przy założeniu jak największej optymalizacji kosztów, 

wskazaniami co do możliwości dochodzenia należności przed sądem polskim – z wyłączeniem 

konieczności wszczynania postępowania sądowego w państwie siedziby kontrahenta oraz 

maksymalnym uproszeniem procedury postępowania sądowego.  

 

Szkolenie prowadził będzie specjalista z zakresu postępowań transgranicznych na terenie Unii 

Europejskiej. 

 

Planowany program szkolenia: 

 

1. Przyczyny, dla których przedsiębiorcy rezygnują z dochodzenia roszczeń względem kontrahentów 

zagranicznych: 

a) aspekt finansowy; 

b) trudności proceduralne; 

c) nieznajomość przepisów prawnych; 

d) czas trwania postępowania.    

 

2. Dochodzenie roszczeń przed sądem polskim z wyłączeniem zastosowania przepisów  unijnych:  

a) postępowanie o zapłatę przed sądem polskim; 

b) postępowanie o uznanie i stwierdzenie wykonalności przed sądem państwa obcego; 

c) postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia w państwie obcym (ograniczenia); 

d) aspekt finansowy,  trudności proceduralne, czas trwania postępowania. 
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3. Dochodzenie roszczeń przed sądem polskim z zastosowaniem przepisów unijnych: 

a) ujednolicone postępowania o zapłatę w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej: 

- europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń; 

- europejski nakaz zapłaty; 

- europejski tytuł egzekucyjny. 

b) uproszczenia proceduralne, 

c) zmniejszone koszty postępowania, 

d) skrócony czas trwania postępowania. 

 

4. Konstruowanie umowy celem uniknięcia konieczności dochodzenia roszczeń przed sądem innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

a) pojęcie jurysdykcji sądu;  

b) obowiązujące regulacje prawne z zakresu określania jurysdykcji sądu; 

c) skutki braku umownego określenia jurysdykcji sądu. 

 

5. Praktyczny aspekt stosowania przepisów unijnych przez sądy polskie. 

 

6. Planowane zmiany legislacyjne z zakresu transgranicznego dochodzenia roszczeń w prawie Unii 

Europejskiej. 

 

 

 

 


