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SZKOLENIE 

ROLA I ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DS. 
KONTROLI OBROTU W RAMACH 
WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
 

1 DZIEŃ 8 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  
otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O124 

DLACZEGO MY? 

     

Szeroki wybór 
tematów 

Realizacja 
celu 

Najlepsi 
trenerzy 

60 lat 
na rynku 

Atrakcyjna 
forma 
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Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Natalia Kucharska 
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O SZKOLENIU 

Wiedza zdobyta na szkoleniu jest niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia 
zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach 
WSK. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Rola Pełnomocnika w systemie WSK: 
• zadania, odpowiedzialność, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zasady nadzorowania 

i sterowania systemem. 
 System WSK: 
• podstawowe cele, zakres systemu – zasady jego określania; 
• rodzaje towarów i usług nadzorowane przez WSK; 
• zasady funkcjonowania i rola systemu WSK w funkcjonowaniu organizacji; 
• wytyczne porozumienia z Wassenaar dla systemu WSK. 

 Dokumentacja – wymagania i wytyczne dotyczące dokumentów i zapisów: 
• rodzaje wymaganych dokumentów , wymagane zapisy dot. funkcjonowania WSK oraz 

realizacji obrotu, zasady tworzenia regulacji systemowych. 
 Wymagania prawne: 
• Podstawowe akty prawne UE i RP dot. kontroli obrotu, zmiany  w przepisach; 
• Przepisy ograniczające obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu  

strategicznym oraz ze wskazanymi krajami i podmiotami; 
• Kraje objęte ograniczeniami. 

 Zasady składania wniosków oraz uzyskiwania zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu 
strategicznym. 

 Postępowanie z wyrobami strategicznymi niezgodnymi z wymaganiami oraz postępowania 
reklamacyjne w tym zwrot towaru do producenta i ponowne wysyłanie za granicę. 

 Wywóz towarów o znaczeniu strategicznym poza obszar Unii Europejskiej (rodzaje i zasady 
korzystania z zezwoleń): 

• Sankcje karne w przypadku naruszenia prawa dla podmiotów uczestniczących w obrocie 
oraz dla pracowników podmiotów uczestniczących w obrocie. 

KORZYŚCI  
 Zdobycie niezbędnych wiadomości potrzebnych do zbudowania, nadzorowania 

i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy 
ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosowanych regulacji prawnych 
w powyższym zakresie. 

890 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, 
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 
certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 

 


