Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać
błędów.
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

17 marca 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00

Warszawa / lub ONLINE

08 czerwca 2022 r., środa, godz. 10.00-16.00

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj: https://www.jgt.pl/szkolenia,incoterms-2020-int.html

OPIS SZKOLENIA
Podczas szkolenia wskażemy: co zmieniło się w warunkach INCOTERMS, jakie są nowości, jakie są różnice
w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych INCOTERMS, przeanalizujemy 11 reguł Incoterms® 2020,
przeanalizujemy błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020, jak stosować
Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych, Incoterms a umowa spedycji i umowa przewozu, ubezpieczenie towaru
a Incoterms.
Znajomość warunków handlowych INCOTERMS, które precyzyjnie określają podział ryzyka, kosztów i zadań
pomiędzy strony kontraktu, jest niezbędna w przypadku osób obsługujących takie transakcje.
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z najnowszą wersją INCOTERMS, przygotować się do jej
stosowania w praktyce i dzięki temu uniknąć nieporozumień pomiędzy stronami transakcji oraz prowadzić
bezpieczną wymianę handlową.
Celem szkolenia jest:
1. Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020:
ich nowej strukturze wewnętrznej,
zmianie kolejności i nazwy reguł,
różnicach w stosunku do Incoterms® 2010
oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych,

2. Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego
z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili 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 handlowych.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierujemy do handlowców, logistyków, spedytorów i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczną
realizację transakcji krajowych i międzynarodowych.
Metody szkoleniowe:
wykład, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms
zajęcia warsztatowe (przykłady wzięte z życia i ze sporów),
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co najmniej jedna godzina czasu szkolenia zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji,
ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.
Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej
sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny,
z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów
z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

PROGRAM
1. Wprowadzenie:
Krótka historia Incoterms;
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.
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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).

MIEJSCE
SZKOLENIE ONLINE:
Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do
Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy
z wyprzedzeniem 1-dniowym.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej
Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami,
instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej,
handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji. Autor licznych książek i publikacji z zakresu handlu
zagranicznego.

CENA
690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto
690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.
SZKOLENIE ONLINE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia
szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc
techniczą w razie potrzeby.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
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szkolenia.
W trakcie szkolenia będzie wykorzystywana książka INCOTERMS 2020. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie
własnej publikacji, jeśli posiadają. Można zakupić książkę za naszym pośrednictwem, koszt zostanie doliczony do
ceny szkolenia. Koszt 1 egzemplarza - 100 zł netto.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej
o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 200 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 237 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip****, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 269 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 334 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/
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