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Enterprise Europe Network 
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

zaprasza do udziału w webinarze pt.:   

 

„Sprzedaż na rynkach krajowych  
i zagranicznych –  

ryzyka w transakcjach handlowych” 

 

Zaproszenie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym  
zarówno do właścicieli firm, jak również pracowników działów eksportu. 
Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu 
pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport 
oraz pomoże w podniesieniu skuteczności sprzedaży na rynkach zagranicznych.   

Webinar odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.30 

 

Program webinaru: 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego: „Wspieranie handlu zagranicznego 2021 – sposoby 
ograniczenia ryzyka w handlu zagranicznym”, prowadzący Feliks Kobierski - Ekspert ds. sprzedaży 
finansowania handlu, Joanna Mularczyk - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu  (ok. 20 min.) 
 

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. 

 

Prowadzący: 
Janetta Sałek – ekspert świadczący profesjonalne usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw.  Przez 17 lat 

pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła 

usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań 

unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów 

finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu 

wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów 

krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania 
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działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. 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.  

 

 

 


