
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Towary podwójnego 
zastosowania  

DUAL USE 
 
Towary podwójnego zastosowania (TPZ) to towary, które choć zostały przez 

producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez 

użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań  

i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych. 

 
 

9 września 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne określone przez UE przy 
transakcjach międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania - 
rozporządzenie zmieniające nr 2021/821 z 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system 
kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów 
podwójnego zastosowania.  
 
Kluczowe zmiany obejmują: 
 dwa nowe ogólne zezwolenia na wywóz, 
 nowe wymogi dotyczące wewnętrznych polityk zgodności i należytej staranności, 
 nowe kontrole obejmujące sytuacje, w których przedsiębiorstwo udziela pomocy 

technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania, 
 nowe środki kontroli końcowego zastosowania produktów służących 

do cyberinwigilacji, 
 zmiany w zakresie okresu ważności zezwoleń oraz przepisów dotyczących 

przechowywania dokumentacji. 

 



 
 
 

Towary podwójnego zastosowania  
DUAL USE 

Zakres realizowanej tematyki 

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 2021/821  

z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy 
technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania. 

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. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków. 



 
 
 

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 Towary podwójnego zastosowania (DUAL USE) 

Miejsce Szkolenie on-line. 

Termin 

8 maja 2023 r. 
9 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 –  
Towary podwójnego zastosowania (DUAL USE) 

W terminie (zaznacz właściwy): 

      8.05.2023       9.06.2023 

 

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 

 


