
EVENT SZKOLENIOWY – „Ustroń strefa wiedzy”

Zapraszamy serdecznie na „Ustroń strefa wiedzy” 5–6 listopada

Możliwość zakwaterowania w  Hotelu Olympic 

Uroczysta kolacja integracyjna w dniu 5 listopada o godz. 19.30

* do podanych cen należy doliczyć podatek VAT(23%)

Upoważniony przedsiębiorca AEO 

Teoria i praktyka korzystania ze wspólnej 
taryfy celnej –  taryfikacja towarów 
na komputerach 

Szkolenia jednodniowe

VAT w obrocie towarowym z zagranicą – 
w obliczu zmiany Dyrektywy VAT od 
2020 roku 

5 listopada 6 listopada 

Długoterminowa deklaracja dostawcy,
EUR1, deklaracja na fakturze 
czyli POCHODZENIE TOWARÓW
w praktyce

Towary podwójnego zastosowania
(dual use)

INCOTERMS® 2010/2020 – 
przygotowanie do nadchodzących
zmianIntrastat 

620*

749*

704*

620*

693*

662*

714*

Szkolenia dwudniowe

5 - 6 listopada 
Prawo gospodarcze w obrocie towarowym z zagranicą 
Wywóz towarów w transporcie drogowym

Metodyka kierowania zespołem pracowników i zarządzanie przez cele

Zarządzanie stresem i czasem – kluczem do efektywności

1449*

1449*

1428*

1418*



Dla uczestników szkolenia specjalne ceny za wynajem pokoi
 - pokój jednoosobowy standard – 329 pln 
 - pokój dwuosobowy standard – 379 pln

W cenie: śniadanie oraz nielimitowany dostęp do basenu, jacuzzi, sauny, łaźni, strefy fitness oraz strefy relaksu.

Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu, w którym będą
odbywały się szkolenia. 

Prawo gospodarcze w obrocie towarowym z zagranicą 
Wywóz towarów w transporcie drogowym

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i czasem – kluczem do efektywności

Upoważniony przedsiębiorca AEO – Szkolenie prowadzi specjalista Eksperta Celnego, zmagający się 
na co dzień z tematyką cła oraz problemami przedsiębiorców.

Teoria i praktyka korzystania ze wspólnej taryfy celnej – taryfikacja towarów na komputerach  – 
Szkolenie prowadzi specjalista Eksperta Celnego zajmujący się tematyką taryfikacji i taryfy celnej. 
Warsztaty praktyczne pomogą jeszcze lepiej zgłębić trudne zagadnienia.

VAT w obrocie towarowym z zagranicą – w obliczu zmiany Dyrektywy VAT od 2020 roku  – 
Szkolenie prowadzi dr Izabella Tymińska specjalista i konsultant prawa celnego. Wykładowca i doradca 
mający aktualną wiedzę praktyczną.

INTRASTAT – Szkolenie prowadzi Mariusz Pawlikowski Agent Celny, specjalista, praktyk mający 
wieloletnie doświadczenie w deklaracjach INTRASTAT.

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE 
TOWARÓW w praktyce – Szkolenie prowadzi specjalista Eksperta Celnego zajmujący się tematyką 
taryfikacji i taryfy celnej. Warsztaty praktyczne pomogą jeszcze lepiej zgłębić trudne zagadnienia.

Towary podwójnego zastosowania (dual use) – Szkolenie prowadzi specjalista Eksperta Celnego, 
pomagający przedsiębiorcom handlującym towarami DU. 

INCOTERMS® 2010/2020 – przygotowanie do nadchodzących zmian – Szkolenie prowadzi Andrzej 
Sikorski praktyk i specjalista, który zaprezentuje nadchodzące zmiany dla uczestników rynków 
międzynarodowych.

Szkolenia jednodniowe

Szkolenia dwudniowe

Hotel Olympic Spa & Wellness
ul. Grażyńskiego 10; 43 - 450 Ustroń
Tel.: +48 33 854 43 33 

 www.perfectmind.pl  www.ekspertcelny.pl 

Prawo gospodarcze w obrocie towarowym z zagranicą – Szkolenie prowadzi specjalista dr hab. Ewa 
Gwardzińska, wykładowca i praktyk prawa, konsultant, współpracownik Eksperta Celnego i członek 
honorowy Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji. 

Metodyka kierowania zespołem pracowników i zarządzanie przez cele – Szkolenie prowadzi 
Sławomir Zieliński, wieloletni praktyk i specjalista, coach, konsultant i doradca na polu zarządzania 
zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju.

Zarządzanie stresem i czasem kluczem do efektywności – Szkolenie prowadzi Jagoda Wąsowska, 
trener i konsultant, coach.  Specjalizuje się w takich tematach jak: zarządzanie stresem i kontrola emocji, 
efektywność i zarządzanie sobą w czasie.

Wywóz towarów w transporcie drogowym – Szkolenie prowadzą wybitni specjaliści: Andrzej Sikorski
i dr Izabella Tymińska. Duet autorytetów w dziedzinie transportu międzynarodowego i prawa celnego. 

http://www.perfectmind.pl/
http://www.ekspertcelny.pl/

