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OFERTA NA SZKOLENIE 

dla członków zarządu, pracowników  działów handlowych, sprzedaży,finansowych 

oraz pokrewnych jednostek organizacyjnych 

 TRANSAKCJE  TERMINOWE I OPCYJNE  

ORAZ ICH WYKORZYSTANIE DO CELÓW 

ZABEZPIECZAJĄCYCH I SPEKULACYJNYCH 

Rola i udział transakcji terminowych w gospodarce rośnie z roku na rok. Znajomość ich działania 

przy zastosowaniu lewara (dźwigni finansowej) staje się dla człowieka XXI wieku czymś niezbędnym. 

W warunkach zmiennych kursów walutowych, dużych skoków cen surowców i ogólnie niestabilnej 

gospodarki światowej, z jaką mamy do czynienia obecnie, transakcje zabezpieczające terminowe 

lub opcyjne są jedynym skutecznym środkiem unikania ryzyka związanego ze zmiennością 

podstawowych parametrów gospodarczych. Żeby uniknąć przy tym niekompetencji lub 

nieuczciwości sektora finansowego, przy tego rodzaju działaniach trzeba dokładnie wiedzieć 

nie tylko, co chcemy zrobić, ale także jak to zrobić. 

CEL SZKOLENIA: 

Proponowane szkolenie pozwoli Państwu na teoretyczne zapoznanie się z różnymi rodzajami 

transakcji zabezpieczających terminowych i opcyjnych, a także praktyczne przećwiczenie 

mechanizmu ich działania w oparciu o  szeroką gamę wybranych przykładów. Dodatkowo omówione 

i przećwiczone na internetowym symulatorze zostaną  transakcje o charakterze spekulacyjnym. 

Zachęcamy Państwa do zdobycia pożytecznych wiadomości z dziedziny, która jeszcze 200 lat 

temu uchodziła za wiedzę tajemna na pograniczu czarnej magii, a 50 lat temu za wyższe 

wtajemniczenie giełdowych rekinów. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Wprowadzenie do tematu i omówienie podstawowych pojęć i terminów: 

a) instrumenty podstawowe i pochodne 

b) transakcje terminowe i opcyjne 

c) kontakty futures i forwards 

d) pozycje długie i krótkie 

e) pozycje otwarte i zamknięte 

f) pozycje dodatnie i ujemne 

g) depozyty zabezpieczające i uzupełniające 

h) opcje call i put 

2. Mechanizm działania dźwigni finansowej 

3. Historia transakcji terminowych na tle historii gospodarczej świata 

4. Rynki finansowe, na których mają zastosowanie transakcje terminowe i akcyjne 

5. Przykłady transakcji zabezpieczających 
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a) zabezpieczanie ceny sprzedaży na eksport 

b) zabezpieczanie ceny zakupu w imporcie 

c) zabezpieczanie ceny surowca 

d) zabezpieczanie zysku firmy handlowej kupującej i sprzedającej w oparciu o nieznane ceny 

e) zabezpieczanie majątku osobistego osoby prywatnej 

f) kupno opcji call 

g) kupno opcji put 

6. Transakcje terminowe spekulacyjne na rynku Forex 

a) informacje teoretyczne 

b) praktyczne ćwiczenia na symulatorze internetowym 

7. Wnioski końcowe, sesja pytań i odpowiedzi 

 

WYKŁADOWCA: 

Dariusz Chmielarski – ekonomista, praktyk, w przeszłości długoletni pracownik handlu 

zagranicznych firm zależnych i przedstawicielstw KGHM Polska Miedż SA tj. AB Polmet Ltd. – 

Londyn, Frank& Dvorak GmbH – Poettsching (Austria) i KGHM Kupferhandelgesellschaft mbH – 

Wiedeń, konsultant dużych firm z branży metalowej I złomiarskiej, posiadający znaczne 

doświadczenie w zawieraniu I realizacji transakcji terminowych. 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 

12 kwietnia 2013 r. w godz. 8.00 do 15.00. - sala szkoleniowa Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli  w Zielonej Górze, ul. Chopina 15 a. 

KOSZT SZKOLENIA: 

290 zł od osoby . W ramach szkolenia zapewniamy  udział w zajęciach, ćwiczenia praktyczne, 
materiały piśmiennicze, serwis kawowy, certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Istnieje możliwośd organizacji szkolenia zamkniętego  w siedzibie Paostwa firmy w osobno 
uzgodnionym terminie. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do  08.04.2013  (przesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia) oraz  
dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej wpłaty na konto organizatora – 
Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze nr 11 1060 0076 0000 3260 0178 6267 prowadzone w 
BPH S.A. O/Zielona Góra. 
W przypadku odwołania zgłoszenia później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszający 
ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje 
obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Opóźnienie w zapłacie za szkolenie i jednoczesne odwołanie 
zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie zwalnia 
zgłaszającego/uczestnika z obowiązku zapłaty za nie. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia 
wymaga formy pisemnej. W każdym czasie możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie. 
Odbycie się szkolenia w podanym terminie zostanie potwierdzone na 3 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

-serdecznie zapraszamy na szkolenie- 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

ZGŁASZAJĄCY: 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Telefon: ……………………………................................  Fax: …………………………..................................... 

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

Osoba do kontaktu: .....................................................................................   

Telefon: …………………………Adres e-mail: .......................................................... 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w szkoleniu : Transakcje terminowe i opcyjne oraz ich 

wykorzystanie do celów zabezpieczających i spekulacyjnych. 

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe Telefon / fax Adres e-mail 

    

 

290   zł  (1 osoba)    x    ..........    osób   =   ....................................   

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej wpłaty 

na konto organizatora –Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze  – 11 1060 0076 0000 3260 0178 

6267 w BPH S.A  Zielona Góra. W przypadku odwołania zgłoszenia  później niż  na 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 

w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania 

zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym  niż 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenie nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie. W każdym czasie 

możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie. 

Upoważniamy  Organizatora szkolenia do wystawienia rachunku bez naszego podpisu. 

 

Główny Księgowy                Pieczęć firmowa                           Dyrektor / Prezes 

 


