INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA
WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA
2020 – jak je rozumieć, stosować i nie
popełniać błędów.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/29/10770/447987

Cena netto

790,00 zł

Cena brutto

790,00 zł

Cena netto za godzinę

112,86 zł

Cena brutto za
godzinę

112,86

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-20

Termin zakończenia
usługi

2019-11-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA

Osoba do kontaktu

Sylwia Jasińska

E-mail

szkolenia@eckprestige.pl

Telefon

32 738 51 90

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej
struktury wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł. Pozna różnice w stosunku do Incoterms®
2010 oraz dowie się jakie są zasady prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach
handlowych. Pozna poszczególne reguły Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków,
kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym. Uczestnik
szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms® z uwzględnieniem specyfiki
towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu
kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. Będzie potrafił zastosować
zdobytą wiedzę w praktyce.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie
Krótka historia Incoterms (Czy wiesz, że INCOTERMS 2020 będzie 7 wersją od chwili jego
powstania w 1936 roku?)
Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko)

2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020
Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru
Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą
Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów
Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2
zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5)
Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA
Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C)
Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU
Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP
Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6)
Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących
przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9)
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach,
ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między
sprzedającym i kupującym
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020
Brak informacji o wersji Incoterms
Negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy
Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym
Możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C
5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych
Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
Którą regułę wybrać?
Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms ® 2020
7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu
8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms ® 2020
9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)
10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej
struktury wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł. Pozna różnice w stosunku do Incoterms®
2010 oraz dowie się jakie są zasady prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach
handlowych. Pozna poszczególne reguły Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków,
kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Uczestnik szkolenia będzie potraﬁł dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms® z uwzględnieniem
specyﬁki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na
uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Uczestnik otrzyma imienny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do:
specjalistów działów działów importu i eksportu,
specjalistów ds. celnych,
pracowników działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe

Materiały dydaktyczne
Skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis

Informacje dodatkowe
Cena promocyjna 790,00 zł od osoby.
Podana wyżej cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia
materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

INCOTERMS 2020® – NAJNOWSZA
WERSJA – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020
– jak je rozumieć, stosować i nie
popełniać błędów.

Data
realizacji
zajęć
2019-1120

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

16:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jarosław Hermanowski

Obszar specjalizacji

Ekspert w zakresie prawa celnego, reguł
INCOTERMS, obrotu towarowego z zagranicą.

Doświadczenie zawodowe

Członek Polskiego Narodowego Komitetu
Międzynarodowej Izby Handlowej. Niezależny
konsultant, trener i wykładowca z ponad 20letnim doświadczeniem. Jedyny w Polsce trener
INCOTERMS akredytowany przez
Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Autor
książek i licznych publikacji poświęconych tym
zagadnieniom, m.in. Incoterms 2020
(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (tłumaczenie),
„Incoterms 2000” (polski przekład), „Incoterms
2000 – Komentarz" (2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2008), „Poradnik samodzielnego
importera" (1991, 1994), „Przedstawicielstwo,
agent, komisant, dystrybutor w obrocie
międzynarodowym" (1992,1993), „Poradnik
importera" (1995), „Handel Zagraniczny.
Poradnik" (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2004,2006, 2008), „Konwencja NZ o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Komentarz" (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy
w obrocie międzynarodowym" (1999), Umowa
Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży"
(2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH
międzynarodowej agencji handlowej" (2005)
(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH
międzynarodowej dystrybucji" (2005)
(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie
fachowej m. in: „Rynki Zagraniczne", „Handel
Zagraniczny", „Prawo Przedsiębiorcy",„Poznański
Magazyn Targowy” i inne.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Niezależny konsultant, trener i wykładowca z
ponad 20-letnim doświadczeniem. Jedyny w
Polsce trener INCOTERMS akredytowany przez
Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company
dla kadry zarządzającej, handlowców oraz
pracowników działów logistyki i spedycji.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego
SGPiS (obecnie SGH)

Lokalizacja usługi

Adres:
Roździenskiego 16
40-202 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel NOVOTEL Katowice Centrum to
czterogwiazdkowy
hotel
gwarantujący
usługi najwyższej jakości, dlatego jest
doskonałym miejscem na prestiżowe
szkolenia dla biznesu. Usytuowany jest w
centrum Katowic, zaledwie 1,5 km od
głównego dworca kolejowego. Słynny
Spodek oddalony jest od obiektu o
zaledwie 800 metrów.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

