Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu
w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

1 DZIEŃ | 6 GODZIN LEKCYJNYCH
ONLINE| SYMBOL: O124
TERMIN ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ OTWARTYCH PCBC S.A.
DOSTĘPNYM NA STRONIE: WWW.PCBC.GOV.PL
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forma

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. , ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, +48224645200, pcbc@pcbc.gov.pl

Program szkolenia:

Korzyści:

1. Rola Pełnomocnika w systemie WSK:
a. zadania, odpowiedzialność;
b. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (w tym
powiadamianie organu kontroli oraz zgłaszanie
do organu monitorującego);
c. zasady nadzorowania i sterowania systemem.
2. System WSK:
a. podstawowe cele, zakres systemu – zasady jego
określania;
b. rodzaje towarów i usług nadzorowane przez
WSK;
c. zasady funkcjonowania i rola systemu WSK
w funkcjonowaniu organizacji;
d. wytyczne porozumienia z Wassenaar dla systemu
WSK.
3. Dokumentacja – wymagania i wytyczne dotyczące dokumentów i zapisów:
a. rodzaje wymaganych dokumentów , wymagane zapisy dot. funkcjonowania WSK oraz realizacji
obrotu;
b. zasady tworzenia regulacji systemowych.
4. Wymagania prawne:
a. Podstawowe akty prawne UE i RP dot. kontroli obrotu, zmiany w przepisach;
b. Przepisy ograniczające obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym oraz
ze wskazanymi krajami i podmiotami;
c. Kraje objęte ograniczeniami.
5. Zasady składania wniosków oraz uzyskiwania zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
(na wybranych przykładach).
6. Postępowanie z wyrobami strategicznymi niezgodnymi z wymaganiami oraz postępowania
reklamacyjne w tym zwrot towaru do producenta i ponowne wysyłanie za granicę.
7. Wywóz towarów o znaczeniu strategicznym poza obszar Unii Europejskiej (rodzaje i zasady korzystania
z zezwoleń):
a. Sankcje karne w przypadku naruszenia prawa dla podmiotów uczestniczących w obrocie oraz dla
pracowników podmiotów uczestniczących w obrocie.
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