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UMOWY W HANDLU
ZAGRANICZNYM Z
UWZGLĘDNIENIEM
INCOTERMS® 2020
Jak handlować ze światem, aby czuć się
bezpiecznie składając swój podpis pod
umową?

mec. Anna Adamczyk
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UMOWY W HANDLU
ZAGRANICZNYM Z
UWZGLĘDNIENIEM
INCOTERMS® 2020
Zawierasz umowy z kontrahentami zagranicznymi?

mec. Anna Adamczyk

Zastanawiasz się w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć płatność, dostawę
oraz jakie klauzule umieścić w umowie, aby zabezpieczyć interes firmy?

Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i
prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla
spółek prywatnych i tych dopuszczonych do
obrotu na Warszawskiej GPW.

Poznaj najistotniejsze zagadnienia międzynarodowego prawa kontraktowego,
sposoby optymalizacji uregulowań stosunków z kontrahentami zagranicznymi,
a także najczęściej popełniane błędy w umowach.
Twoje korzyści
•
nauczysz się jak prawidłowo zabezpieczyć dostawę, płatność,
•
weźmiesz pod lupę sprawdzone klauzule umowne w umowach z
kontrahentami zagranicznymi,
•
dowiesz się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym
o rodzaju INCOTERMS®,
•
poznasz nowości i różnice w INCOTERMS® 2020
•
przeanalizujesz błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł
INCOTERMS®.
Uczestnicy
•
Kierownicy działów umów
•
Menedżerowie i specjaliści ds. umów
•
Kierownicy i specjaliści ds. prawnych
•
Dyrektorzy ds. handlowych
•
Kierownicy projektów
•
Kierownicy i specjaliści ds. zakupów

Ceniona za wszechstronne, merytoryczne i
biznesowe podejście do funkcjonowania spółek
oraz trafne propozycje rozwiązań z zakresu
prawa i organizacji przedsiębiorstw.
Na co dzień obsługuje przedsiębiorstwa m.in. z
branży energetycznej, budowlanej,
farmaceutycznej, FMCG, produkcyjnej w
zakresie prawidłowego prowadzenia spraw
spółki, zawierania i zabezpieczania kontraktów,
tworzenia i doskonalenia legislacji
wewnętrznych, reprezentacji w procesach
sądowych. Reprezentuje klientów w sporach
sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego i
gospodarczego oraz przed urzędami i
instytucjami.

więcej na langas.pl
OPINIE UCZESTNIKÓW

Szkolenie on-line
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo oraz przez czat
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej.
Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

„Szkolenie ciekawe, przykłady problemów
szczegółowo omówione, praktyczna wiedza,
bez zbędnych teorii. Informacje przekazane
w sposób jasny i przystępny.”
Paulina Miszta, Specjalista ds.
Handlowych, KALENBORN DELMA SP. Z
O.O.
„Bardzo rzeczowe wypowiedzi, widać, że
rozmawia się z doświadczeniem
prowadzącego.”
Joanna Przybyła, Specjalista ds. Eksportu,
PROFIM SP. Z O.O.
więcej na langas.pl
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UMOWY W HANDLU
ZAGRANICZNYM Z
UWZGLĘDNIENIEM
INCOTERMS® 2020
9.15 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
9.30 – Rozpoczęcie szkolenia

Analiza błędów, które mogą być popełnione przy
stosowaniu reguł INCOTERMS®
−
−

Umowa sprzedaży/dostawy w obrocie
międzynarodowym – zawieranie, zabezpieczanie,
wykonanie

−
−
−
−

−
−
−

−
−

Podstawowe elementy umowy sprzedaży/dostawy z
kontrahentami zagranicznymi
Prawo stosowane w międzynarodowych umowach
handlowych
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów i jej stosowanie
w umowach międzynarodowych – korzystać czy lepiej
ją wyłączyć?
Obowiązki stron umowy, klauzule w umowach
międzynarodowych zabezpieczające strony
Okoliczności zwalniające strony z zapłaty
odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy
Wiesz, co to Orgalime? Poddaj kontrakt pod jego
działanie a unikniesz odpowiedzialności za straty
pośrednie, gdy Twoja firma będzie miał opóźnienie!
Ryzyka w handlu międzynarodowym – jak prawidłowo
zabezpieczyć dostawę, płatność?
Przykłady sprawdzonych klauzul umownych w
umowach z kontrahentami zagranicznymi!

INCOTERMS® 2020 – zmiany na miarę dziesięciolecia
czy kosmetyczna nowelizacja, która może Ci pomóc lub
pogrążyć Cię?
−
−
−
−
−
−

Reguły INCOTERMS® antidotum na wszelkie zło?
Czego nie rozwiązują reguły INCOTERMS®?
Czy możesz modyfikować reguły INCOTERMS®?
Export i import towarów – prawidłowy dobór
warunków dostawy najkorzystniejszy dla stron
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie
decyzyjnym o rodzaju INCOTERMS®?
Podział obowiązków, kosztów i ryzyka w
poszczególnych regułach INCOTERMS®

Brak informacji o wersji INCOTERMS®
Negatywne konsekwencje związane z brakiem
określenia punktu dostawy
Nadużywanie EXW

Omówienie poszczególnych reguł INCOTERMS®
i wskazanie preferowanych zapisów
Nowości i różnice w INCOTERMS® 2020
−
−
−

−
−
−
−

Konosament z adnotacja on board i reguła FCA
INCOTERMS
Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIF i CIP
Organizacja przewozu własnymi środkami transportu
sprzedającego lub kupującego w FCA, DAP, DPU,
DDP
Zmiana trzyliterowych inicjałów z DAT na DPU
Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem
w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów
Noty Wyjaśniające dla Użytkowników
Ostrożnie z wariantami reguł INCOTERMS®!

Konsultacje indywidulane z Uczestnikami! Można
przynieść umowy, wzory, stosowane w firmie i
skonsultować konkretny zapis
15.00 – Zakończenie szkolenia

więcej szczegółów na langas.pl
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

zgłoszenie do 29/12/2021

1 170 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 30/12/2021

1 370 PLN + 23% VAT

