
 

Bydgoszcz, dnia 21 września 2022 roku 

 

KOMUNIKAT  

do naboru nr BARR/N29 ogłoszonego w dniu 05 września 2022 roku 

 

Informujemy, że zmienia się treść § 7 ust. 7 Regulaminu nr BARR/N29 z dnia 05 września 

2022 roku dotyczącego naboru na wielobranżową misję gospodarczą do Dubaju (ZEA) 

w związku z udziałem w wydarzeniu The Big 5 Dubai oraz § 8 ust. 7, § 10 ust. 1 Umowy, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, nadając im następujące brzmienie: 

 

1) § 7 ust. 7 Regulaminu 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Z uwagi na prowadzenie Naboru w stanie 

epidemii ogłoszonym przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) zastrzega się, 

iż złożone przez MŚP deklaracje odnośnie 

kryteriów oceny nr 7 i 8 wskazanych w ust. 

1 niniejszego paragrafu są wiążące i nie 

dopuszcza się powoływania się przez MŚP 

na stan epidemii i jego skutki w celu 

usprawiedliwienia nieosiągnięcia 

zadeklarowanej we Wniosku liczby 

podpisanych listów intencyjnych, 

kontraktów handlowych (jeśli dotyczy). 

Z uwagi na prowadzenie Naboru w stanie 

epidemii ogłoszonym przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) oraz w trakcie 

działań wojennych wywołanych agresją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zastrzega 

się, iż złożone przez MŚP deklaracje 

odnośnie kryteriów oceny nr 7 i 8 

wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

są wiążące i nie dopuszcza się powoływania 

się przez MŚP na stan epidemii i jego 

skutki, a także wojnę w Ukrainie i jej skutki 

(w szczególności skutki ograniczeń 

gospodarczych w kontaktach pomiędzy Unią 

Europejską a podmiotami związanymi 

z Federacją Rosyjską) znane na dzień 

składania Wniosku w celu 

usprawiedliwienia nieosiągnięcia 

zadeklarowanej we Wniosku liczby 



 

podpisanych listów intencyjnych, 

kontraktów handlowych (jeśli dotyczy). 

 

2) § 8 ust. 7 Umowy 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1. Z uwagi na panujący stan epidemii BARR 

zastrzega, iż złożone przez MŚP deklaracje 

odnośnie kryteriów oceny wskazanych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu są wiążące 

i nie dopuszcza się powoływania się przez 

MŚP na stan epidemii ogłoszony przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

i  jego skutki w celu usprawiedliwienia 

nieosiągnięcia zadeklarowanej 

we Wniosku liczby podpisanych listów 

intencyjnych, kontraktów handlowych 

(jeśli dotyczy). 

2. Z uwagi na panujący stan epidemii  oraz 

działania wojenne wywołane agresją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę BARR 

zastrzega, iż złożone przez MŚP deklaracje 

odnośnie kryteriów oceny wskazanych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu są wiążące 

i nie dopuszcza się powoływania się przez 

MŚP na stan epidemii ogłoszony przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

i jego skutki, a także wojnę w Ukrainie i jej 

skutki (w szczególności skutki ograniczeń 

gospodarczych w kontaktach pomiędzy Unią 

Europejską a podmiotami związanymi 

z Federacją Rosyjską) znane na dzień 

składania Wniosku w celu 

usprawiedliwienia nieosiągnięcia 

zadeklarowanej we Wniosku liczby 

podpisanych listów intencyjnych, 

kontraktów handlowych (jeśli dotyczy). 

 

3) § 10 ust. 1 Umowy 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako 

wszelkie nadzwyczajne zdarzenia 

o charakterze zewnętrznym, niemożliwe 

2. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako 

wszelkie nadzwyczajne zdarzenia 

o charakterze zewnętrznym, niemożliwe 



 

do przewidzenia przez Strony w chwili 

zawarcia Umowy, takie jak katastrofy, 

pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje 

społeczne, działania wojenne, ataki 

terrorystyczne, akty władzy państwowej, 

które w części lub w całości uniemożliwiają 

wykonanie zobowiązań zawartych 

w Umowie, z tym, że do siły wyższej 

nie zalicza się okoliczności związanych 

z ograniczeniami działalności 

obowiązującymi według stanu na dzień 

zawarcia Umowy.  

do przewidzenia przez Strony w chwili 

zawarcia Umowy, takie jak katastrofy, 

pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje 

społeczne, działania wojenne, ataki 

terrorystyczne, akty władzy państwowej, 

które w części lub w całości uniemożliwiają 

wykonanie zobowiązań zawartych 

w Umowie, z tym, że do siły wyższej nie 

zalicza się okoliczności związanych 

z ograniczeniami działalności 

występującymi na dzień zawarcia Umowy.  

 

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu Naboru oraz nie skutkują nierównym 

traktowaniem MŚP. 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 22 września 2022 roku.  

 

 


