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W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym trzeba znać aktualne przepisy, najnowsze
rozwiązania logistyczne i informatyczne, a także oferty usług najlepszych firm. Jednak,
aby zrozumieć na czym naprawdę polega skuteczny biznes, trzeba znać trendy, zjawiska
i uwarunkowania handlu zagranicznego. I temu właśnie służy ta konferencja, która łączy świat
nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji.
Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy,
wymianę informacji i doświadczeń.
Co nie mniej ważne - celem konferencji jest integracja środowiska /przedsiębiorstw, organizacji
branżowych, świata nauki/, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania
wspólnych optymalnych rozwiązań dla biznesu.
Nad poziomem konferencji czuwa Warszawska Szkoła Zarządzania i Rada Naukowa, złożona
z wybitnych naukowców w zakresie prawa celnego i podatkowego, której przewodniczy prof.
dr hab. Wiesław Czyżowicz. Sukces konferencji zapewniają też nasi partnerzy branżowi.
Dla zainteresowanych, istnieje możliwość publikacji artykułu w Monitorze Prawa Celnego
i Podatkowego, który tematyce naszej konferencji poświęci specjalny, jubileuszowy numer.
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PRELEGENCI
James Hughes
Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stało się już faktem. Wiele firm zastanawia się, jakie będą dalsze
ramy prawne i instytucjonalne wymiany towarowej po Brexicie. Wystąpienie Pana Ministra na pewno pomoże
rozwiać wiele wątpliwości, dając wstęp do dalszej dyskusji podczas konferencji.

Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Pani Minister przedstawi najnowsze informacje na temat zmian w przepisach prawa celnego. Odniesie się również
do obsługi celnej obrotu towarowego w kontekście pandemii oraz realizacji odpraw celnych Unii Europejskiej
z Wielką Brytanią po Brexicie.

Tomasz Michalak
Ekspert narodowy w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej,
Ministerstwo Finansów
Prowadzący panel „Dobre prawo”, gdzie omawiane będą praktyczne aspekty skutecznej polityki podatkowej
oraz Unijnego Kodeksu Celnego i wynikających z niego uproszczeń celnych.

dr Jarosław Neneman
Ekspert prawa podatkowego, wykładowca, Uniwersytet Łódzki
Skuteczna polityka podatkowa w obrocie towarowym z zagranicą jest kluczowa dla wielu firm. Wieloletni ekspert
prawa podatkowego, podzieli się swoim stanowiskiem na temat przepisów podatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem regulacji w obszarze podatku VAT.

Piotr Pogorzelski
ATNEO - partner, Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o. o.
Wiele przepisów celnych stanowi problem w ich praktycznym zastosowaniu. Doświadczony ekspert w zakresie
prawa celnego podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat praktycznych aspektów wykorzystania
Unijnego Kodeksu celnego, co pozwoli na dalszą wymianę poglądów na temat przyjętych przez firmy i organy
celne rozwiązań.

Jacek Arciszewski
Doradca podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
Ciągłe zmiany w przepisach celno-podatkowych nie wywołują już zdziwienia. Najważniejsze jest zdobywanie
wiedzy i szukanie optymalnych rozwiązań w ich wykorzystaniu. Temu służy wystąpienie wybitnego eksperta w tej
dziedzinie. Kluczowym tematem dyskusji będą praktyczne aspekty wykorzystania w obsłudze celnej towarów
wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz wiążącej informacji akcyzowej
(WIA).

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
Ekspert prawa celnego, wykładowca, Trade & Customs Compliance Academy
Prowadząca panel „Skuteczna logistyka”, czyli merytoryczna dyskusja na temat znaczenia oraz trendów
w usługach logistycznych w obsłudze celnej /w tym Incoterms 2020, trade compliance i e-commerce.
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Juliusz Skurewicz
Przedstawiciel w Warszawie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
O tym, jak istotne jest znaczenie usług logistycznych w międzynarodowym obrocie towarowym nie trzeba nikogo
przekonywać. Swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat podzieli się wieloletni praktyk. Najważniejszym
elementem wystąpienia będzie analiza warunków dostawy Incoterms 2020 pod kątem uwarunkowań związanych
z ich zastosowaniem oraz podzielenie się przydatnymi uwagami praktycznymi w tym zakresie.

Kamilla Lipińska
Trade Compliance Manager, Rusak Business Services Sp. z o.o.
Efektywna obsługa celna towarów powinna być poprzedzona właściwą analizą tego procesu pod kątem
zastosowania właściwych rozwiązań prawnych, praktycznych oraz finansowych. Nasza ekspertka podzieli się
swoimi spostrzeżeniami na temat najczęściej pojawiających się problemów i skutecznych rozwiązań, które
wpływają na zarządzanie trade & customs compliance w wielu firmach.

Mirosław Gral
Ekspert branży e-commerce, Last Mile Experts Sp. z o.o.
E-commerce, to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor usług w zakresie międzynarodowego
obrotu towarowego. W trakcie wystąpienia nasz doświadczony ekspert w tej branży przedstawi modelowy
przykład zachowania wszystkich uczestników procesu obsługi celnej przesyłek kurierskich w logistycznym
łańcuchu dostaw. Przedmiotem dyskusji będą również najczęściej występujące problemy związane z realizacją
usługi kurierskiej na poziomie obsługi celnej.

Grzegorz Smogorzewski
Doradca podatkowy, Pełnomocnik zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów, T4B Sp. z o. o.
Prowadzący panel „Elektroniczne narzędzia”, gdzie będzie prowadzona dyskusja współtwórców tych narzędzi
dla cła na temat ich skutecznego zastosowania, jako nieodłącznego elementu obsługi międzynarodowego
obrotu towarowego.

Joanna Popiołek
Zastępca dyrektora w Departamencie Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Polska branża transportu międzynarodowego wykonuje najwięcej zleceń przewozowych w Europie. Sprawne
przekraczanie granic to warunek konieczny skuteczności i efektywności realizacji tych przewozów. Wystąpienie
będzie poświęcone wykorzystywanym przez ZMPD narzędziom, mającym na celu usprawnienie realizacji
procedur tranzytowych oraz rozwiązaniom, jakie są w tym zakresie wdrażane. Pani Dyrektor podzieli się również
informacjami na temat realizacji przewozów międzynarodowych w dobie pandemii oraz Brexitu.

Artur Piotrowski
Doświadczony agent celny, UPS Polska Sp. z o.o.
Elektroniczna obsługa celna obrotu towarowego, to wciąż temat do zbierania doświadczeń. Podzieli się nimi
wieloletni praktyk w tej dziedzinie. Tematem wystąpienia będą praktyczne aspekty organizacji odpraw w formie
elektronicznej, w tym wykorzystanie komunikatów elektronicznych, problemy z bieżącym korzystaniem z PUESC
oraz najczęstsze wyzwania dla agencji celnej w relacjach z klientem. Podstawą do dyskusji będzie wpływ sytuacji
związanej z pandemią oraz Brexitem na realizację obsługi celnej, szczególnie w ramach usług e-commerce.

Monika Jurkowska
Doradca podatkowy, kierownik projektu w Pentacomp
Jednym z podstawowych elektronicznych narzędzi we współczesnym międzynarodowym obrocie towarowym
jest stosowanie systemów, pozwalających na kontrolowanie w czasie rzeczywistymi drogi towarów. Dlatego
wystąpienie naszej ekspertki będzie poświęcone praktycznym i teoretycznym możliwościom wykorzystania
systemu Track and Trace przez uczestników procesu logistycznego oraz analiza pod kątem informatycznym jego
znaczenia w obsłudze celnej towarów.
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PATRONAT MERYTORYCZNY
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
www.kig.pl
kig@kig.pl

Polska Izba Spedycji i Logistyki
ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia
www.pisil.pl
pisil@pisil.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa
www.zmpd.pl
sekretariat@zmpd.pl

PATRONAT BIZNESOWY
PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A.
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
www.pentacomp.pl
pentacomp@pentacomp.pl

PATRONAT MEDIALNY
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
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PROGRAM KONFERENCJI
9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Otwarcie konferencji

10.10 - 10.15

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW - Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
Wystąpienie gościa specjalnego konferencji

10.15-10.30

Trade & Customs issues with UK after Brexit

James Hughes - Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce
Wykład gościa honorowego konferencji
10.30 - 11.00

Prawo i technologie - sprawna obsługa obrotu towarowego

Magdalena Rzeczkowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej
PANEL I - DOBRE PRAWO
Prowadzący Panel - Tomasz Michalak, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji
Europejskiej, Ministerstwo Finansów
1. Skuteczna polityka podatkowa w obrocie towarowym z zagranicą w obszarze podatku VAT

11.00 - 12.00

dr Jarosław Neneman - Uniwersytet Łódzki
2. Unijny Kodeks Celny w praktyce

Piotr Pogorzelski - ATNEO - Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o. o.
3. Praktyczne aspekty wykorzystania w obsłudze celnej WIT, WIS i WIA

Jacek Arciszewski - Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
12.00 - 12.15

PRZERWA KAWOWA
PANEL II - SKUTECZNA LOGISTYKA
Prowadząca Panel - dr Agnieszka Milczarczyk Woźniak - Trade & Customs Compliance Academy
1. Znaczenie usług logistycznych w międzynarodowym obrocie towarowym. INCOTERMS 2020

12.15 - 13.15

Juliusz Skurewicz - Polska Izba Spedycji i Logistyki
2. Skuteczne zarządzanie obsługą celną - polityka trade compliance

Kamila Lipińska - Rusak Business Services Sp. z o.o.
3. Znaczenie sprawnej obsługi celnej w łańcuchu dostaw przesyłek kurierskich

Mirosław Gral - Last Mile Experts Sp. z o.o.
13.15-13.45

PRZERWA LUNCHOWA

13.45 - 14.45

PANEL III - ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA
Prowadzący Panel - Grzegorz Smogorzewski, T4B Sp. z o. o.
1. Sprawne przekraczanie granic w transporcie międzynarodowym

Joanna Popiołek - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
2. Elektroniczna obsługa obrotu towarowego w Polsce w oparciu o doświadczenia firm spedycyjnych
i przewozowych

Artur Piotrowski - UPS Polska Sp. z o.o.
3. Nie tylko Track and Trace

Monika Jurkowska - Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
14.45 - 15.30

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Uczestnikom zapewniamy możliwość konsultacji z Ekspertami w ramach podstolików tematycznych.
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ORGANIZATOR

Trade & Customs Compliance Academy to projekt szkoleniowy, którego celem jest przekazywanie uczestnikom
w praktyczny i przystępny sposób wiedzy z zakresu prawa celnego oraz wyposażanie w umiejętności, które
pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe oraz wdrażać optymalne rozwiązania w swoich firmach na poziomie
obsługi celnej towarów w obrocie międzynarodowym.
Jesteśmy zespołem ludzi, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa celnego. Lata zajmowania
się problematyką celną, uświadamiają nam, że wciąż istnieje ogromna potrzeba zdobywania i pogłębiania wiedzy
w tym obszarze. Dlatego nasza Akademia skutecznie łączy teorię z praktyką.
Zapraszamy do wspólnej nauki i rozwoju zawodowego. Oferujemy prowadzenie szkoleń i seminariów z zakresu:
prawo celne w teorii i praktyce;
zgłoszenie celne w praktyce - ćwiczenia z wypełniania zgłoszeń celnych;
dokumentowanie międzynarodowego obrotu towarowego;
specjalne procedury celne i procedury uproszczone, status AEO;
procedura składowania - magazyn czasowego składowania, skład celny, skład podatkowy;
ustalenie pochodzenia towarów i zasady dokumentowania;
taryfa celna oraz klasyfikacja taryfowa towarów;
wartość celna w teorii i praktyce;
podatki w międzynarodowym obrocie towarowym - VAT i akcyza;
postępowanie w sporach z organami celno-skarbowymi;
zastosowanie rozwiązań informatycznych w cle /PUESC/;
warunki dostaw Incoterms 2020;
towary podwójnego zastosowania - dual use;
deklaracja statystyczna Intrastat.

Szkolimy stacjonarnie i on-line.
Nasze szkolenia i seminaria mogą być otwarte lub zamknięte.
Uczestnicy Akademii otrzymują certyfikat oraz materiały dydaktyczne.
Ceny naszych szkoleń ustalamy indywidualnie, w zależności od stopnia trudności tematu i liczby uczestników.
W cenę szkolenia wliczona jest możliwość konsultacji.

Informacje na stronie: https://www.tcca.eu
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Telefon: +48 602 698 952
E-mail: contact@customsacademy.pl

