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O SZKOLENIU 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy 
transakcjach międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania 
z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach krajowych i UE. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Podstawowe przepisy dot. kontroli transakcji międzynarodowych uzbrojeniem i produktami 

podwójnego zastosowania.  
 Zmiany w przepisach RP i UW dot. kontroli międzynarodowych transakcji.  
 Kraje objęte ograniczeniami w zakresie obrotu. 
 Rodzaje transakcji objęte nadzorem. 
 Uczestnicy obrotu. 
 Zasady korzystania z zezwoleń krajowych i UE. 
 Podstawowe zagrożenia i  analiza ryzyka transakcji międzynarodowych.  
 Klasyfikacja towarów w obrocie międzynarodowym. 
 Kontrola transakcji przez podmiot realizujący obrót. 
 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, w tym zwroty poza granice kraju uzbrojenia i produktów 

podwójnego zastosowania. 
 Magazynowanie i wysyłka towaru w transakcjach międzynarodowych. 
 Zgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu do Polski produktów podwójnego zastosowania. 
 Ewidencja i zapisy dotyczące obrotu – wymagania i dobre praktyki. 
 Aktualne sankcje karne. 

KORZYŚCI  
 Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe wymagania prawne oraz ograniczenia dla 

międzynarodowego obrotu uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania.  
 Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił identyfikować zagrożenia związane 

z międzynarodowymi transakcjami uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania. 
 Uczestnik pozna zasady postępowania podczas międzynarodowych transakcji. 
 Uczestnik pozna zasady uzyskiwania zezwoleń dot. uzbrojenia i produktów podwójnego 

zastosowania. 
 Uczestnik pozna zasady prowadzenie ewidencji obrotu zgodnie z Art. 25 ust. 2  Ustawy (tekst 

jednolity Dz.U. 2020 poz. 509) oraz mającymi zastosowanie przepisami wykonawczymi. 
 Uczestnik będzie znał sankcje karne oraz administracyjne dla podmiotów 

nieprzestrzegających aktualnych regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego obrotu 
produktami podwójnego zastosowania. 

830 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

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

 


