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Center For American Studies ma przyjemność
zaprosić Państwa do udziału w intensywnym,
synchronicznym i certyfikowanym weekendowym
szkoleniu z zakresu sporządzania umów w języku
angielskim: Drafting Contracts in English
Made Easy!

Szkolenie prowadzone będzie przez będącą
adwokatem światowej klasy profesor prawa –
Susannę Frederick Fischer (absolwentkę Oxford
University, Princeton University i Virginia Law
School).

Szkolenie rozpoczyna się w piątek 8 października
o 18.00, zaś kończy w niedzielę  10 października o
18.30. W sobotę i w niedzielę rozpoczynamy o
13.30 ze względu na miejsce zamieszkania
Profesor Fischer (Waszyngton, USA).

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
D R A F T I N G  C O N T R A C T S

IN ENGLISH MADE EASY!
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Poznasz terminologię niezbędną do
sporządzania umów w języku angielskim
oraz metody ich formalnej organizacji

Nauczysz się jak precyzyjnie formułować
postanowienia umowy, tak aby
zabezpieczyć klienta i przeciwdziałać
ryzyku

Poznasz najważniejsze typy postanowień
umownych, które wykorzystasz przy
pisaniu umów w profesjonalnym obrocie
prawnym

Opanujesz zasady stylu oraz efektywne
techniki, które wykorzystasz w swojej
praktyce prawniczej

Dowiesz się czego NIE robić pisząc
anglojęzyczne umowy

I wiele więcej!

 

DLACZEGO WARTO 
WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 
 

Ponieważ szkolenie Drafting Contracts in English Made
Easy! ma ściśle praktyczny i synchroniczny charakter. Mająca
obszerne doświadczenie praktyczne Prof. Fischer w czasie
rzeczywistym rozwieje na bieżąco wszystkie wątpliwości oraz
przeprowadzi z Uczestnikami dyskusje i interaktywne ćwiczenia. 



SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ SZKOLENIA

Prof. Susanna Frederick Fischer

Drafting Contracts in English Made Easy! 

Treści szkolenioweDzień zajęć

1. Contracts and business relationships in the Anglophone

world [umowy i relacje prawno-biznesowe w świecie

anglojęzycznym]

2. Contract negotiations [negocjacje umowy]

3. Risk allocation [alokacja ryzyka]

4. Types of contractual provisions (e.g. representations,

covenants, conditions precedent, remedial provisions,

definitions) [najważniejsze typy postanowień umownych]

Piątek 

(18.00-20.15)

Sobota

13.30-18.30

1. The contract drafting process [proces sporządzania

umowy]

2. Effective contract drafting in English – what to do and

what to avoid [efektywne pisanie umów w języku angielskim

- co robić i czego unikać]

3. Drafting language in English (e.g., reasonableness, consent

not to be unreasonably withheld, best/reasonable efforts,

promptly, terms of inclusion and exclusion) [język umowy -

kluczowe elementy]

Niedziela

13.30-18.30

1. Contractual amendments, waivers, consents

[modyfikacje/aneksy, zrzeczenia/odstąpienia,

zgody/pozwolenia]

2. Legal form and formalities, governing law [aspekty

formalne umów oraz prawo właściwe dla danej umowy]

3. Organization and aesthetics of contracts [prawidłowa

organizacja i estetyka umów]

4. Post-contract review and due diligence [proces weryfikacji i

ewentualnego aneksowania umowy oraz due dilligence]



Prof. Susanna Frederick Fischer

Profesor Susanna Frederick Fischer, LL.M., jest adwokatem z uprawnieniami do
wykonywania zawodu w Anglii i Nowym Jorku. Specjalizuje się w umowach,
postępowaniu cywilnym, prawie autorskim, prawie sztuki, prawie medialnym oraz
prawie cyberprzestrzeni. 

Profesor Fischer zdobyła wykształcenie prawnicze w Merton College na
Uniwersytecie Oksfordzkim oraz University of Virginia School of Law, gdzie
uzyskała tytuł LL.M. Studiowała również na Princeton University, gdzie uzyskała
tytuł A.B. (magna cum laude) z historii. 

Profesor Fischer przez pięć lat praktykowała jako adwokat w Londynie w jednej z
najlepszych kancelarii na świecie: 5 Raymond Buildings. Reprezentowała
klientów przed angielskimi sądami i trybunałami wszystkich szczebli, w tym przed
Izbą Lordów. W Londynie pracowała również jako Night Lawyer, udzielając przed-
publikacyjnych porad prawnych dla News International plc, wydawców The Times,
The Sunday Times i The Sun. Wykładała także kontrakty na London Guildhall
University. Później spędziła trzy lata jako prawnik w dwóch prestiżowych
nowojorskich kancelariach prawnych: Skadden, Arps, Slate, Meagher i Flom LLP
oraz Paul, Hastings, Janofsky i Walker LLP. 

Profesor Fischer aktualnie wykłada na CUA Columbus School of Law.

PROWADZĄCA



Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem
aplikacji Zoom sprawia, że jest ono idealnym rozwiązaniem dla tych,
którzy są zajęci w ciągu tygodnia. Językiem szkoleniowym Drafting
Contracts in English Made Easy! – z uwagi na narodowość prowadzącej
(USA) – jest wyłącznie język angielski.

Amerykańskie podejście naszej prowadzącej sprawi, że szkolenie
Drafting Contracts in English Made Easy! będzie zrozumiałe dla
każdego, kto posiada podstawową znajomość języka angielskiego
(sugerowany poziomy wyjściowy uczestnika to minimum B1).

FORMAT SZKOLENIA

I CERTYFIKACJA 

Format szkolenia 

Wszystkie nasze szkolenia – w tym szkolenie Drafting Contracts in
English Made Easy! – są oficjalnie certyfikowane. 

Jako Uczestnik otrzymasz cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem
Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Akademickich Center For
American Studies (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie
wykorzystać do samodzielnego wydruku lub umieszczenia na portalu
LinkedIn). Certyfikat zawiera informację o liczbie odbytych godzin
szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dodać suplement
– wykaz treści szkoleniowych (syllabus). 
 

Certyfikat 
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Opłata promocyjna dla członków Izby: 499 PLN (tylko w razie rejestracji
przed godz. 23.59 dnia 19 września 2021) 
Standardowa opłata: 699 PLN
 

Koszt szkolenia 

W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie następującego formularza:
https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866 (nie przyjmujemy zgłoszeń drogą
mailową).

Ze względu na wysoce praktyczny charakter szkolenia jesteśmy zmuszeni
ograniczyć liczbę uczestników, więc rejestracji będziemy dokonywać na zasadzie
"kto pierwszy, ten lepszy". 

Ostateczny termin zgłoszeń: godz. 23:59, 29 września 2021. 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE,

KOSZT UDZIAŁU I RABAT DLA

CZŁONKÓW IZBY 

 

Rejestracja na szkolenie 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American Studies,
zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.

 
Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w szkoleniu, prosimy o pisanie do

nas wiadomości na Facebooku bądź skierowanie do nas maila:
office@cfaspoland.org 

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!
 

Łukasz Darby Bartosik,  LL.M.

Prezes Center For American Studies


