
Ekspert Handlowy Plus Szkolenia 
Karol Jankowiak HELPER 
ul. Gajowa 6 
62-010 Pobiedziska 
Tel: 696-357-860 
biuro@eksperthandlowy.eu 
kj@eksperthandlowy.eu 
 

 Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu 
 

 

NOWOŚĆ: SZKOLENIE ON-LINE! 
 

POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ 
NA 2022/2023 r. 

 
Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2022/2023 r. 

Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

TERMINY SZKOLEŃ: 
 
23 maj 2023 
ON-LINE 
godz. 09:00 
 

CENA:  

699,00 PLN brutto 

 
Szkolenie trwa w  
godzinach: 
9:00-14:00 
Pytania, dyskusja: 
14:00-15:00 
 
Potrzebny sprzęt: 
Komputer, mikrofon, głośniki 
lub słuchawki z mikrofonem. 
Przeglądarka Chrome lub 
Mozilla 
Wszystko otwiera się w 
przeglądarce internetowej, 
Nic nie trzeba instalować, itd. 
Kamera nie jest wymagana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Program szkolenia: 
 
NOWOŚCI: 
 

- pochodzenie w zgłoszeniach celnych i zmiany w unijnych 

umowach o wolnym handlu  UE-EPA i z Singapurem 

- obowiązek informowania o zmianach mogących mieć wpływ na 

pozwolenia AEO 

- dowody pochodzenia preferencyjnego dla towarów pochodzących 

z Wybrzeża Kości Słoniowej 

 
 

WAŻNE ZMIANY- przejściowe reguły pochodzenia - alternatywne 
rozwiązania w strefie PEM 

 
- reguły pochodzenia - aktualnoci i zmiany na 2023 !!! 

 

- BREXIT – JEST UMOWA !!!Konsekwencje przy ustalaniu 
preferencyjnego pochodzenia towarów 

- potwierdzanie pochodzenia preferencyjnego towarów wysyłanych do GB   
oświadczenie o pochodzeniu !!! – instytucja zarejestrowanego eksportera 
– zasady !!! 

- uznawanie preferencji dla towarów importowanych z GB na podstawie 
oświadczenia o pochodzeniu !!! 

- nowa umowa o preferencjach z Wietnamem !!! 
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WSZYSTKIE TEMATY 

REALIZUJEMY TAKŻE  

W FORMIE SZKOLEŃ 

IN COMPANY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- elektroniczny system potwierdzania statusu wspólnotowego towaru !!! 

- elektroniczny system potwierdzania świadectw (ATR, EUR1) w Turcji – 
konsekwencje dla unijnych importerów 

- UE - Japonia – umowa o wolnym handlu 

- komunikat dla podmiotów sprowadzających towary z Izraela – terytoria 
wyłączone z preferencji  

- Regionalna Konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich 
preferencyjnych reguł pochodzenia 

- kumulacja pochodzenia 

- kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanadą (CETA)- ZMIANY !!!   
w zakresie naliczania należności celnych odnośnie towarów użytych do 
wytwarzania produktów 

- NOWE !!! – Umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE i Wybrzeżem 
Kości Słoniowej 

 

- Umowa z Singapurem 

- rejestracja unijnych eksporterów w systemie REX (System Rejestrowanych 
Eksporterów) 

- - status celny – nowe regulacje; usługa e-Status w systemie AES 

- ważność dowodów pochodzenia w procedurach specjalnych 

 
 

Program szkolenia: 
 
 

Przepisy regulujące pochodzenia towaru 

 

1. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami 

trzecimi 

a. struktura i hierarchia przepisów celnych 

b. przepisy międzynarodowe 

c. przepisy unijne 

d. przepisy krajowe 

e. unia celna 

2. Cel ustalania pochodzenia 

3. Unia celna 

4. Rodzaje pochodzenia  

a. pochodzenie niepreferencyjne 



b. pochodzenie preferencyjne 

5. Pojęcia wspólne 

a. towary całkowicie uzyskane 

b. towary wystarczająco przetworzone  

c. reguły pochodzenia 

d. czynności niewystarczające do uzyskania pochodzenia 

5. Pochodzenie niepreferencyjne - wytyczne 

a. dokumenty potwierdzające pochodzenie 

b. ułatwienia w wystawianiu świadectw pochodzenia 

c. reguły pochodzenia 

6. Pochodzenie preferencyjne 

a. umowy o wolnym handlu i porozumienia preferencyjne 

- CETA – umowa z Kanadą 

- UE – Japonia 

- UE – Singapur 

- UE – Wietnam 

- NOWE UMOWY !!!  

b. ogólny system preferencji GSP 

- system REX - System zarejestrowanych eksporterów od 

01.01.2107 

c. świadectwa pochodzenia EUR.1; EUR-MED. 

d. instytucja upoważnionego eksportera 

7. Deklaracja dostawcy 

- jednorazowa, długoterminowa 

- potwierdzająca i niepotwierdzająca status pochodzenia 

- zasady wystawiania – nowe regulacje 

- INF 4 – weryfikacja deklaracji dostawcy 

8. Świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, inne dowody 

pochodzenia  

- terminy ważności 

- tryb wystawiania świadectw ( normalny, retrospektywny, 

duplikat) 

- zasady weryfikacji 

- świadectwa pochodzenia zastępcze 

9. Status towaru 



- nowe zasady wystawiania świadectwa ATR – procedura 

uproszczona 

- status celny – nowe regulacje; usługa e-Status w systemie AES 

10. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania 

11. Wiążąca informacja o pochodzeniu  

 

12. Pytania i odpowiedzi. 
 
 
 
 
PROWADZĄCY: 
 

Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w 

teorii i praktyce.  

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu 

Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i 

ekspert celny.  Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej. 

Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu 

międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta 

przed administracją celno-skarbową. 

 Od 6 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów. 

 

  

 

 

 


