ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM
CELNYM
WdraŻamy skuteczne metody zarządzaniA ryzykiem
zwiększajĄc bezpieczeństwo naszych klientów

TRENER: PIOTR CzerkawskI

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie
zarządzania ryzykiem oraz wymiany
towarowej z zagranicą, analityk,
certyfikowany trener biznesu.

PLAN SZKOLENIA - PROPOZYCJA
Ułatwienia celne
Najważniejsze pojęcia dot. zarządzania ryzykiem celnym w
przedsiębiorstwie
Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym
Kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym
Katalog ryzyk celnych – systematyka
Cykl zarządzania ryzykiem
Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem
celnym w przedsiębiorstwie – import towarów
Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem
celnym w przedsiębiorstwie – eksport towarów
Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem
celnym:
Ankieta ekspercka
Drzewo błędów
Matematyczno-statystyczna
Burza mózgów

Realizujemy szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej
Program szkolenia dopasowujemy do profilu i potrzeb klienta
Dla kogo:
Przedsiębiorcy o profilu działalności związanej z wymianą towarową z zagranicą
– działalność cykliczna lub dla rozważających tego typu działalność w przyszłości
tj. importerów, eksporterów, firm transportowych, spedycyjnych, agencji
celnych itp. Także dla firm kooperujących z firmami dokonującymi obrotu
towarowego z zagranicą np. producenci towarów przeznaczonych na eksport,
dostawcy komponentów, obsługa prawna, księgowa itp.
Cel szkolenia:
• Poznanie korzyści ze stosowania zarządzania ryzykiem celnym w firmie między
innymi bezpieczne korzystanie z ułatwień celnych, zabezpieczenie przez
ewentualnymi sankcjami prawnymi, finansowymi, możliwością utraty istniejących
ułatwień celnych, możliwymi kontrolami uprawnionych organów spowodowanych
błędami firm dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami zagranicznymi
(inne kraje niż UE).
• Poznanie metodyki zarządzania ryzykiem celnym – jak? gdzie? kiedy?
Forma szkolenia:
Nasze szkolenia charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno —
treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników z przewagą
ćwiczeń, pracy zespołowej, eksperymentów i casy study.

PIOTR CZERKAWSKI
Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej
z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania
Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 1500
osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000
funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu
Ministerstwa Finansów.
Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
na kierunkach Audyt oraz Wellbeing w organizacji.
Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).
Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz
metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej –
w ramach struktur Ministerstwa Finansów.
Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału
zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy
ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie CelnoSkarbowym.
Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania
w praktyce metod heurystycznych.
Twórca polskiego narzędzia do badania dobrostanu pracowników w organizacjach
Wellbeing Index Control™.

Firmy i organizacje uczestniczące w szkoleniach m.in.:
3M POLAND - Wrocław, A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o., AGENCJI CELNEJ
COMPLEX SAD Gdynia, AKROPOL ELEKTRONICS, ALCATEL LUCENT
POLAND sp. z o.o., ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o., ARAJ - Kąty
Wrocławskie, AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o., BEOGIQ sp. z o.o.,
BORYSZEW SOCHACZEW, CODOMEX spółka jawna, CORNING CABLE
SYSTEMS sp. z o.o., DONAKO S.A. Wrocław, EQUUS S.A., EUROIMMUN
Polska sp. z o.o., FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A., GATES POLSKA
sp. z o.o., JAS – FBG S.A, LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
MEDI.COM sp. z o.o., MOSTVA sp. z o.o., MULTIVAC sp. z o.o., NG2 S.A.
(CCC), PANALPINA Polska sp. z o.o., PCC ROKITA S.A., PLIVA - Kraków,
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A., POLPHARMA, PRIME LOGISTICS,
PROBENA - POLSKA , PROCTER & GAMBLE, REDAN S.A, SINBUD sp. z o.o.,
SPEDYCJE.pl – portal internetowy, TOYA S.A., TOYOTA, TW METALS
POLSKA sp. z o.o., UNILEVER POLSKA sp. z o.o., US PHARMACIA - Wrocław,
VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia, VOLKSWAGEN MOTOR
POLSKA sp. z o.o., VOLVO POLSKA, WABCO POLSKA sp. z o.o., ZACHEM –
Bydgoszcz, ZANAM LEGMET sp. z o.o.
Prowadził także szkolenia dla funkcjonariuszy celnych, pracowników
administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Tematyka dydaktyczna:
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach.
Analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej profil: Obrót towarowy z zagranicą,
zdrowie, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ochrona rynku, podatek
akcyzowy.
Procedury uproszczone i uprzywilejowane w obrocie towarowym z zagranicą.
Zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem
dobrostanu pracowników.
Stosowanie w praktyce metod heurystycznych.
Działalność doradczo-audytowa:
Analizy dot. importu towarów na terytorium UE z wybranych krajów lub
regionów.
Analizy dot. eksportu towarów z terytorium UE.
Wstępny audyt i przygotowanie do ubiegania się o ułatwienia celne (AEO,
procedura uproszczona).
Wstępny audyt i pomoc przy wdrożeniu zarządzania ryzykiem personalnym
w organizacji.
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