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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 

„SPRZEDAŻ NA RYNKACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH – 

RYZYKA W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH” 

 

20 MAJA 2021 r. 

SZKOLENIE ON – LINE 

GODZ.: 10:00-14:30 

 
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 

 

10:05-14:30 

 

 

    I.        Przepisy regulujące handel zagraniczny 

 

1.    Akty prawne istotne z punktu widzenia obrotu zagranicznego (konwencje międzynarodowe, umowy dwu- 

i wielostronne, prawo wspólnotowe) 

2.    Prawo właściwe dla umowy w handlu zagranicznym i ryzyka z tym związane 

 

II. Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy 

 

1.    Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla 

prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej 

2.    Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji  

 

   III.       Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania 

1.    Rodzaje ryzyk w handlu zagranicznym 

2.    Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania 

3.    Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji 

4.    Formy zabezpieczeń transakcji handlowych 

 

  IV.       Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych  

1.    Proces i metody poszukiwania partnerów handlowych  

2.    Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania. Dlaczego weryfikacja 

kontrahenta zagranicznego jest taka ważna? 

3.    Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego? Metody i kryteria weryfikacji kontrahenta 

zagranicznego. 

 

Pytania i odpowiedzi 
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W trakcie szkolenia on – line przewidziana jest krótka przerwa 
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