
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARYFA CELNA 
warsztat praktyczny 

 

 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest 

 uzyskanie przez uczestnika szerokiej wiedzy w zakresie przepisów prawa i zasad 

klasyfikacji towarowej na potrzeby procesów celnych, handlowych i logistycznych, 

 pozyskanie umiejętności i wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego 

taryfikowania towarów, 

 przećwiczenie praktycznych umiejętności w poprawnym klasyfikowaniu towarów 

do należnych im kodów Wspólnej Taryfy Celnej, 

 zdobycie wiedzy praktycznej w używaniu i wykorzystaniu aplikacji: TARIC, ISZTAR  

i EBTI. 

 
 

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących zadania związane z międzynarodowym 
obrotem towarowym, handlem zagranicznym oraz obsługą celną i logistyczną  
z zastosowaniem klasyfikacji taryfowej towarów - przedsiębiorców, menadżerów  
i operatorów logistyki, agentów i brokerów celnych. Pozwoli ono również zdobyć niezbędną 
wiedzę osobom aspirującym do wykonywania zadań związanych z obsługą celną 
przedsiębiorstw. 

 
 
 

 



 
 
 

TARYFA CELNA - warsztat praktyczny 

Program szkolenia on-line 

Zakres realizowanej tematyki 

1. Podstawy prawne taryfikacji towarów 
 przepisy prawa międzynarodowego 
 taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie 

celny 

2. System Zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna 
 budowa i zasady klasyfikacji Systemu Zharmonizowanego i Nomenklatury 

Scalonej 
 struktura Taryfy Celnej w Unii Europejskiej 

3. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej 
 znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów 
 szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich  używania  

w procesie taryfikowania towarów 

4. Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, 
rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych 
przez WCO 

 wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących klasyfikacji 
taryfowej 

 rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji 
 Noty wyjaśniające do HS i CN 

5. Zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – 
rozporządzenia wykonawcze i delegowane Komisji UE 

 przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujące od początku roku 

6. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa 
 znaczenie WIT 
 zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu 

Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r. 
 przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR  

i EBTI,  

Szkolenie to praktyczny warsztat –  ćwiczenia taryfikacyjne ze szczegółowym 
omówieniem metodyki klasyfikacji oraz analizą przypadków zgłoszonych przez 
uczestników szkolenia. 



 
 
 

Zajęcia poprowadzi 

 

EKSPERT CELNY - Trener, konsultant i absolwent studiów o kierunku stosunków 
międzynarodowych w specjalności obsługa celna biznesu międzynarodowego.  

Funkcjonariusz celno-skarbowy z 25-letnim stażem (m. in. stanowiska kierownicze, koordynator  
ds. towarów strategicznych).  

Uczestnik konferencji międzynarodowych, eventów, szkoleń w kraju i za granicą poświęconych 
tematyce prawa celnego i ograniczeniom pozaekonomicznym.  

Aktualnie wykładowca przedmiotu „Wspólnotowa Taryfa Celna” na studiach podyplomowych  
o kierunku „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym” w Akademii Sztuki Wojennej. 
 

Warunki finansowo-organizacyjne 

Temat TARYFA CELNA - warsztat praktyczny 

Miejsce Szkolenie on-line. 

Termin 

31 marca 2023 r. 
14 kwietnia 2023 r. 
26 maja 2023 r. 
23 czerwca 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 –  
TARYFA CELNA - warsztat praktyczny 

W terminie (zaznacz właściwy): 

     31.03.2023      14.04.2023      26.05.2023      23.06.2023 

 

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 

 


