
 
 
 
 
 

 
 

Warunki Handlowe  
INCOTERMS® 2020 

 
 

Adresaci szkolenia 
 handlowcy dokonujący transakcji towarowych na arenie międzynarodowej, 
 logistycy i spedytorzy w firmach produkcyjnych i handlowych, 
 kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych działających  

w relacjach międzynarodowych, 
 pracownicy wyspecjalizowanych firm spedycyjnych, 
 osoby zarządzające magazynami i centrami logistycznymi, 
 inne zainteresowane osoby. 

 
 

Celem szkolenia jest wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę podbudowaną 
przykładami praktycznymi a dotyczącą reguł INCOTERMS 2010 oraz 2020. 

Przedstawione zostaną zasady ogólne nimi rządzące, jak również omówiona zostanie 
szczegółowo każda z formuł ze szczególnym uwzględnieniem pułapek praktycznych 
pojawiających się w procesie korzystania z nich. W czasie trwania szkolenia prowadzący 
poruszy także typowe błędy w stosowaniu reguł i wskaże sposoby ich unikania.  

Na życzenie uczestników i za ich zgodą, przeanalizowane zostaną praktyczne trudności 
w toku prowadzenia dostaw w oparciu o poszczególne formuły i wskazane sposoby 
wyeliminowania zaistniałych problemów. 

Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy wersją INCOTERMS 2010  
a obecną wersją INCOTERMS 2020. 

 
 
 

 



 
 
 

Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020 

Program szkolenia on-line 

Zakres realizowanej tematyki 

1. Wyjaśnienie pojęcia – czym są reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej 
(ICC). 

2. Rys historyczny – od roku 1936 do wersji obecnej tj.2020. 
3. INCOTERMS a normy prawa powszechnie obowiązującego. 
4. Funkcje reguł dostaw. 
5. INCOTERMS a: 

 dostawa usług, 
 cena dostarczanych dóbr, 
 moment przejścia własności przedmiotu dostawy, 
 parametry wyrobów. 

6. Adresaci bezpośredni i inne podmioty, które reguły INCOTERMS znać powinny, 
7. Podział reguł dostaw: 

 ze względu na możliwość stosowania w rożnych gałęziach transportu 
 ze względu na cechy wspólne reguł odzwierciedlone pierwszą literą w tytule danej 

formuły 
8. Dokładne omówienie wszystkich reguł dostaw pod kątem: 

 wykonania dostawy, 
 przejścia ryzyka, 
 przejścia kosztów dostawy, 
 dokonania odpraw i pokrycia należności celnych, 
 miejsce wykonania dostawy a miejsce przeznaczenia dostarczanego towaru 
 czas wykonania dostawy a czas dotarcia dóbr do miejsca wskazanego przez 

kupującego. 
9. Ubezpieczenia przy regułach CIP oraz CIF: 

 Instytutowe Klauzule Ładunkowe 
 uprawniony do otrzymania odszkodowania. 

10. Główne koszty i opłaty występujące przy dostawach kontenerowych. 
11. Zebranie różnic w wersji 2010 i 2020 
12. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu reguł INCOTERMS: 

 co innego umowa, co innego życie… 
 …nasz dział finansowy (księgowość) się na to nie zgodzi, 
 …nie walczymy z dużym Klientem – ustępujemy, 
 załadunek towaru po wykonaniu dostawy przez sprzedającego przy regule EXW, 
 dostawa na EXW z fakturą za transport obciążającą kupującego, 
 często zdziwiony kupujący w regułach grupy „C”, czyli gdzie jest mój towar? 

13. Podsumowanie, pytania, rozpatrzenie problemów występujących w działalności 
uczestników szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zajęcia poprowadzi 
 

 

Maciej Wyrzykowski 

– trener - tematyka prawna, dotycząca transportu  
i spedycji jest dla niego przedmiotem aktywności 
zawodowej od roku 2003. Wykładowca akademicki na 
studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 

Uczestnicy dotychczasowych szkoleń podkreślają bardzo praktyczne podejście podczas zajęć do 
analizowanych zagadnień problemowych, poparte oczywiście szeroką i interdyscyplinarną wiedzą zdobytą w 
pracy spedytora, kierownika transportu, kierowcy transportu drogowego, jak i Inspektora Inspekcji 
Transportu Drogowego.  

Prowadził wiele szkoleń i kursów, otrzymując bardzo dobre recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób 
wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy. 

Zrealizował setki szkoleń dla firm zajmujących się ich organizacją jak i bezpośrednio dla podmiotów  
z sektora transportu i spedycji, Tematykę reguł dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej podejmuje od kilku 
lat. Szkolenia w tym zakresie prowadził wielokrotnie. Formuły INCOTERMS 2020 jak i ich poprzednia wersja 
była i jest wielokrotnie przedmiotem prowadzonych przez trenera usług doradczych. 
 

Warunki finansowo-organizacyjne 

Temat Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020 

Miejsce Szkolenie on-line 

Termin 

19 czerwca 2023 r. 
18 lipca 2023 r. 
6 września 2023 r. 

Zajęcia w godzinach 09:00–15:00 

Finanse 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach: 649 zł netto. 
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % VAT. 

Cena zawiera: 
 dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,  
 autorskie materiały szkoleniowe, 
 zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika. 

Minimalne 
wymagania 
sprzętowe dla 
uczestników 

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników: 
 komputer lub telefon z dostępem do Internetu, 
 przeglądarka internetowa, 
 głośniki lub słuchawki, 
 kamera, mikrofon 

Płatność 
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Wrocław 
89 1540 1030 2001 7753 1706 0002 z podaniem tematu szkolenia  i daty 
realizacji. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem, lub telefonicznie: 

Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. 
Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław 
tel./fax: (071) 341 85 10, e-mail: vade@vade.com.pl 

 
Pisemne potwierdzenie realizacji szkolenia prześlemy e-mailem do Działu 
Szkoleń 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. 

 

 

  



  
 

Vademecum Sp. z o.o., Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław, tel./fax: 71 341 85 10,  
e-mail: vade@vade.com.pl 

ZGŁOSZENIE na szkolenie on-line  
– Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020 

W terminie (zaznacz właściwy): 

  19.06.2023   18.07.2023      6.09.2023 
 

ZGŁASZAJĄCY 
Pełna nazwa firmy …………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres ..………………………………………………………………..…………….….……. 

…………………………………………………………………………………………..………………..  

tel.: (0 ) ………………………..……….………… fax: …………………………..………...…………  

e-mail: ……………………………………………..NIP: ………………………………….…………  

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej na szkolenie – stanowisko 

1. …………………………………………………….……… – ………..…………….……………… 

2. ……………………………………………….………… – ………..………………….…………… 

Data zgłoszenia …………………………     ………………………………………………………….. 

 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 

Możliwość rezygnacji: rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać nie później niż 6 dni przed terminem 
rozpoczęcia zajęć. Późniejsza rezygnacja nie zwalnia z uiszczenia zapłaty w wysokości 50% ceny szkolenia. 

Vademecum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w terminie do 6 dni 
kalendarzowych przed datą realizacji. Vademecum Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub 
prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty poniesione przed otrzymaniem Pisemnego potwierdzenia 
realizacji szkolenia. 

Administratorem Państwa danych jest Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (Vademecum),  
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleja Piastów 11 lok. 2. 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji usług w zakresie organizacji szkoleń / konferencji / 
eventów; przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Spółki Vademecum; obsługi księgowej (np. 
wystawianie faktur za usługi, itd.); dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; obsługi 
reklamacji, prowadzenia analiz statystycznych; przechowywania dla celów archiwalnych. Podstawą przetwarzania 
Państwa danych osobowych jest umowa świadczenia usług szkoleniowych, jak również może być dobrowolnie 
wyrażona zgoda w celu i zakresie wskazanym 
w jej treści, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi 
Spółce Vademecum przedstawienie Państwu informacji dotyczących oferty naszych produktów lub usług. Dane 
osobowe mogą być przekazywane głównie trenerom współpracującym z Vademecum sp. z o.o., podmiotom 
zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, dostawcom usług prawnych, 
doradczych, audytowych, hotelarskich czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na 
zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty 
odpowiednich środków w celu ochrony danych. Spółka Vademecum nie przekazuje Państwa danych poza Unię 
Europejską. 
Jako Administrator danych osobowych, Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. zapewnia prawo 
do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 
W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot 
zgłaszający jest zobowiązany w imieniu Spółki Vademecum do spełnienia wobec uczestnika obowiązku 
informacyjnego, tj. do przekazania uczestnikowi informacji wynikających z art. 14 RODO. 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się na adres: 
vade@vade.com.pl 

 


