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Szkolenie online INCOTERMS® 2020
Prowadzący: Bogusław Konofalski
Cena: 400 zł (netto/brutto)
Czas trwania: 6 godzin

Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny sposób przedstawi INCOTERMS®2020 i omówi, co
zmieniło się w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych. Uczestnicy dowiedzą się,
jak prawidłowo i bezpiecznie stosować reguły Incoterms w umowach handlowych.
CELE SZKOLENIA
• Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w regułach Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, różnicach pomiędzy Incoterms® 2010 i Incoterms® 2020,
• Analiza 11 reguł Incoterms® 2020, z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka
związanego z dostawą towaru między stronami umowy: sprzedającym i kupującym.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

• Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł Incoterms® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym (w wywozie
i przywozie towarów),
• Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®,
• Uczestnika szkolenia pozna wybór odpowiedniej reguły dla towaru, środka jego transportu, a
przede wszystkim, czy strony mają zamiar nałożyć obowiązki (np. obowiązek zorganizowania
przewozu lub ubezpieczenia) na sprzedającego czy na kupującego, co pozwoli na uniknięcie
problemów, dodatkowych kosztów i prawidłowej realizacji umowy handlowej.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowa struktura wewnętrzna Incoterms® 2020.
2. Zmiany w Incoterms® 2020:
• nowy Wstęp, który pomaga na dokonanie prawidłowego wyboru reguły,
• zmienione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
• różne zakresy ubezpieczenia w CIP i CIF,
• nowa reguła DPU zamiast DAT
• zmiana kolejności reguł DAP i DPU,
• konosament z adnotacją „on board” w FCA,
• włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących
przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
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3. Różne nazewnictwo reguł Incoterms® 2020.
4. Krótka historia Incoterms®.
5. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
6. Stosowanie reguł Incoterms® 2020 w Unii Europejskiej.
7. Czym są reguły Incoterms®?
8. Czym nie są reguły Incoterms®?
9. Ryzyko w regułach Incoterms®
10. Umowa kupna-sprzedaży w:
• „Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”,
• w Kodeksie cywilnym.
11. Główne obowiązki sprzedającego i kupującego we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
12. Jak korzystać z reguł Incoterms® 2020?
13. Strony internetowe z informacjami o zagrożeniach w stosowaniu reguł Incoterms® 2020
i o stawkach celnych, jakie obowiązują w państwach pozaunijnych
14. Podstawowe zasady stosowania reguł Incoterms® 2020
15. Definicja dostawy towaru
16. Analiza 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym
uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami umowy kupna –
sprzedaży.
17. Ubezpieczenie towaru w regułach Incoterms® 2020.
18. Solas – obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM).
19. Organizacja i koszty transportu we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
20. Ryzyko i koszty w regułach Incoterms® 2020.
21. Inne zbiory reguł handlowych (reguły w RAFTD 1941, Combiterms).
22. Podsumowanie (dyskusja, pytania i odpowiedzi)
CENA
Cena szkolenia wynosi 400 zł. Podana cena jest kwotą netto/brutto. Cena zawiera:
• Udział w całodniowym szkoleniu
• Indywidualną, 30-minutową konsultację online z prowadzącym w wybranym terminie
• Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
• Kolorowe slajdy ze wszystkimi regułami Incoterms
• Materiały szkoleniowe – 84 strony zawierające m.in.: którą regułę Incoterms wybrać?; przykładowy proces podejmowania decyzji przez sprzedającego; przykładowy proces podejmowania decyzji przez kupującego)
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ZGŁOSZENIA
Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją na adres szkolenia@intrako.eu. W ciągu
kilku godzin otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
Płatność należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem szkolenia. W tytule przelewu prosimy o wpisanie tematu i daty szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wyślemy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mail link
dostępowy, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
TERMINY
24.09.2021
22.10.2021
19.11.2021
17.12. 2021
PROWADZĄCY
Szkolenia prowadzone są przez Bogusława Konofalskiego – doświadczonego wykładowcę i trenera z zakresu prawa celnego. W 1993 r. uzyskał licencję agenta celnego, a od 1995 r. był wykładowcą na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego. Przez
20 lat był biegłym sądowym z zakresu spraw celnych. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte z
procedur celnych, wypełniania zgłoszeń i dokumentów celnych. Specjalista w zakresie Incoterms
i systemu Intrastat.

