Tematyka szkolenia:

TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - DUAL USE
Adresaci szkolenia:
Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem
międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne
w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania:
•

przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki i spedycji,

•

agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,

•

osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi
oraz agencjami celnymi,

•

osoby odpowiedzialne za współpracę i kontakty z organami kontroli obrotu i organami
monitorującymi,

•

wszystkie osoby pragnące poszerzyć kwalifikacje w zakresie handlu zagranicznego towarami
podwójnego zastosowania.

Cele szkolenia:
•

przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy
z zakresu objętego programem szkolenia,

•

konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez
uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja,

•

przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie klasyfikowania
towarów DU, zastosowania ułatwień oraz użycia stosownej dokumentacji.

Korzyści dla uczestników:
•

udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko
kwalifikowanego trenera,

•

zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności
zawodowej,

•

zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,

•

możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia.

Czas szkolenia:
8 godzin dydaktycznych – 1 dzień
Program szkolenia:
1. Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:
•

towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,

•

klauzula „Catach All” i zasady jej stosowania.

2. Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:
•

podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,

•

pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,

•

reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami
strategicznymi,

•

kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów
objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych
będących w założeniu prekursorami towarów DU,

•

najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami
o podwójnym zastosowaniu.

3. Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) - klasyfikacja towarów:
•

lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce,
klasyfikacja ECCN,

•

rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 428/2009 z późniejszymi
zmianami – załącznik I, rozporządzenia wprowadzające zmiany, wymóg uzyskania
zezwolenia na wywóz, tranzyt, pośrednictwo i pomoc techniczną, monitorowanie
szczególnych przypadków importu.

4. Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących
list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:
•

znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,

•

praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji
ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,

•

praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego
zastosowania (DU) na listach kontrolnych,

•

demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR
4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.

5.

6. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania,
praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:
•

rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,

•

informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.

•

teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.

7. Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz
przepisy karne:
•

konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,

•

sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów
i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa
międzynarodowego, unijnego i polskiego.

8. Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:
•

polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji
operacji w ramach handlu międzynarodowego,

•

szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami
strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.

9. Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.
*Trener zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności omawianych zagadnień oraz przedstawienie
wybranych tematów w sposób bardziej szczegółowy, jeżeli wynika to ze zgłoszonych w toku szkolenia
potrzeb uczestników.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
4. Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

