
                                                                                                           

 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
 

„Prawne aspekty rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone” 
 

Rzeszów, 17 czerwca 2016 r. 

 

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów,   
ul. Towarnickiego 3a, sala konferencyjna – parter 

 
Prowadzący: Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk) uzyskała w Polsce tytuł radcy prawnego oraz tytuł adwokata w 
stanie Illinois i jest starszym prawnikiem w biurze kancelarii w Chicago. Blisko współpracuje z polskimi biurami 
Miller Canfield. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych, doradzając klientom we wszystkich sprawach 
związanych z działalnością gospodarczą. W szczególności zajmuje się spółkami polskimi, które prowadzą 
działalność w Stanach Zjednoczonych i starają się wejść na rynek amerykański. Doradza także globalnym 
przedsiębiorstwom działającym w Europie, zwłaszcza w Polsce, jak również podmiotom zainteresowanym 
prowadzeniem inwestycji za pomocą spółek powiązanych zarejestrowanych w Polsce, w formie joint ventures, 
bądź też handlem z Polską. Zakres specjalizacji Justyny obejmuje prawo gospodarcze i prawo własności 
intelektualnej, w szczególności w zakresie licencji na oprogramowanie obowiązujące na rynku europejskim, 
amerykańskim oraz w środowisku międzynarodowym. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu prawa 
spółek i prawa handlowego, doradza przy transakcjach międzynarodowych i joint ventures, fuzjach i przejęciach. 
Justyna zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi nadzoru korporacyjnego i papierów wartościowych, 
kapitału prywatnego, kapitału podwyższonego ryzyka, akcji oraz finansowania dłużnego i finansowania 
projektów. 
 

PROGRAM SPOTKANIA 

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 11.30 

 Eksport towarów do USA: jego modele, obowiązki dla polskiego eksportera; 

 Eksport własności intelektualnej do USA: zawarcie umowy licencyjnej z 
amerykańskim licencjobiorcą, na co należy zwrócić uwagę;    

 Nawiązanie współpracy z agentem i dystrybutorem na terenie USA: różnice, 
konsekwencje prawne, wymogi. 

Prelegent: Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk) 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 – 13.00 

 Założenie spółki zależnej w USA: wybór właściwego modelu, struktura, 
podstawowe różnice w porównaniu ze spółkami polskimi; 

 Uwagi praktyczne rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone: wybór 
najkorzystniejszego stanu, wiza, założenia konta bankowego; 

 Konsekwencje podatkowe ekspansji na teren USA; 

 Start-upy: modele pozyskania finansowania w USA, wymogi prawne.    
Prelegent: Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk) 

13.00 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz rozmowy indywidualne z prelegentem 

 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia e-mailem do dnia 10 czerwca do godziny 12:00, 
liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o 
kontakt pod numerem telefonu: 17 867 62 03. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać e-mailem na adres: coie@podkarpackie.pl 

podając nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika. 

mailto:coie@podkarpackie.pl

