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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

„INCOTERMS 2020 I ICH ROLA W PROCESIE ZAWIERANIA 

 ORAZ REALIZACJI TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH” 

 

21 KWIETNIA 2021 r. 

SZKOLENIE ON – LINE 

 

GODZ.: 10:00-13:00 

 

 

PROWADZĄCY 

 

Szkolenie poprowadzi Pani Janetta Sałek– właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). 

Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji 

w Poznaniu. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne. Posiada 

doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel 

międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu 

zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach 

zagranicznych. 

 

10:00 - 10:05 

 

Powitanie uczestników szkolenia 

 

10:05-13:00 

 

1. Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – pojęcia podstawowe. 

2. Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010. 

3. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania. 

4. Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu. 

5. Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. 

6. TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®. 

7. Kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne. 

8. Pytania i odpowiedzi. 

 

W trakcie szkolenia on – line przewidziana jest krótka przerwa 
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