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Unijny Kodeks Celny – elementarz Przedsiębiorcy 
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wprowadzonym w roku 2016 nowym, Unijnym kodeksem celnym 
oraz rozporządzeniami: delegowanym i wykonawczym. Powyższe przepisy wniosły wiele zmian w stosunku do 
obowiązującego wcześniej Wspólnotowego kodeksu celnego. 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 

Program:

• Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady EU Nr 952/2013 wprowadzające Unijny Kodeks Celny oraz   
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r. i Rozporządzenie delegowane  
• Rozporządzenia oraz okresy przejściowe 
• Cele i charakterystyka UKC
• Struktura UKC – rozdziały, sekcje artykuły
• Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe prawodawstwo celne
• Procedury celne „zwykłe” oraz specjalne
• Status Upoważnionego Eksportera AEO – pozwolenia oraz ponowna ocena pozwoleń
• Pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych
• Odprawa scentralizowana
• Wspólna taryfa celna oraz kontyngenty taryfowe
• Dług celny oraz zabezpieczenie długu celnego
• Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) oraz Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP)
• Krajowe przepisy celne

Kompendium wiedzy z zakresu prawa celnego 
dla początkujących

Szkolenie dedykowane jest dla osób zamierzających rozpocząć pracę w zawodzie agenta cennego lub planujących 
dołączyć do zespołu obsługi celnej w przedsiębiorstwie dokonującym obrotu towarowego z zagranicą. Przygotowane 
jest w przystępnej formie, a wiedza przekazywana prostym i zrozumiałym językiem od podstaw. Kolejne moduły 
szkolenia prowadzą od informacji elementarnych, aby w dalszej części zagadnienia przedstawić w formie bardziej 
rozbudowanej.

W zależności od potrzeb oferujemy je w formie standardowej – jednodniowej, lub rozszerzonej, trwającej 2 dni.

Program:

• Regulacje prawne: Unijny Kodeks Celny wraz z rozporządzeniami, krajowe przepisy celne oraz konwencje   
 międzynarodowe
• Unia Europejska, Unia celna
• Działalność celna: odprawy celne, statystyka Intrastat, akcyza
• Przedstawicielstwo w sprawach celnych
• Decyzje dotyczące stosowania prawa celnego
• Elementy kalkulacyjne do obliczania należności celnych
• Wartość celna
• Taryfa celna
• Pochodzenie towarów
• Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) oraz Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP)
• Procedury celne, pozwolenia
• Dług celny
• Zabezpieczenia długu celnego
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• Odprawy celne: wywóz, tranzyt, dopuszczenie do swobodnego obrotu
• Procedury specjalne
• Intrastat
• Warunki dostawy – INCOTERMS 2010
• Dozór i kontrola celna

Wybrane zagadnienia z problematyki celnej

Szkolenie kierujemy do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obrotu towarowego z zagranicą. 
Jego konstrukcja pozwala odświeżyć oraz uzupełnić najbardziej istotne zagadnienia. Stała aktualizacja pozwala 
na zapoznanie się także z najnowszymi zmianami w prawodawstwie unijnym oraz w przepisach krajowych.

Czas trwania: 6 - 8 godzin dydaktycznych. 

Program:

• Regulacje prawne: Unijny Kodeks Celny wraz z rozporządzeniami: wykonawczym i delegowanym
• Krajowe przepisy dotyczące prawa celnego, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawa Prawo Celne
• Przedstawicielstwo w sprawach celnych: bezpośrednie i pośrednie. Zakres stosowania
• Decyzje dotyczące stosowania prawa celnego. Terminy składania wniosków, odwołania, prawo do bycia   
 wysłuchanym
• Elementy kalkulacyjne do obliczania należności celnych: wartość celna, taryfa celna, pochodzenie towarów
• Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) oraz Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP)
• Procedury celne – struktura
• Wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej, kontrola eksportu
• Wprowadzanie towarów na obszar ceny Unii - przywozowa deklaracja skrócona, dopuszczenie 
 do swobodnego obrotu
• Procedury specjalne: tranzyt, składowanie, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie
• Zwolnienia celne
• Dług celny. Zabezpieczenie i pobór należności celnych
• Statystyka handlu wewnątrz obszaru Unii Europejskiej - Intrastat
• Upoważniony Przedsiębiorca AEO – przyznanie statusu, korzyści, stały monitoring
• Najnowsze zmiany w przepisach celnych i podatkowych

Taryfikacja – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Celem szkolenia jest poznanie lub uzupełnienie wiedzy dotyczącej Wspólnotowej Taryfy Celnej – jej budowy, struktury, 
zwartości. Część teoretyczna zawiera ponadto informacje dotyczące reguł interpretacji nomenklatury scalonej, 
przedstawia zasady poprawnej taryfikacji poparte konkretnymi przykładami, źródła informacji dotyczących taryfy 
celnej oraz przydatne strony internetowe.
W części praktycznej uczestnicy dokonują samodzielnej taryfikacji towarów na podstawie zdobytej wiedzy. Wyniki prac 
są na bieżąco weryfikowane. Pozwala to na poznanie zasad taryfikacji w sposób zgodny z brzmieniem uwag, 
not, przypisów.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 

 Program:

• Regulacje prawne: Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania 
 i Kodowania, Rozporządzenie Rady EWG w sprawie Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej oraz w sprawie  
 Wspólnej taryfy Celnej
• Budowa taryfy celnej – pozycje HS, CN, TARIC
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• Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej, omówienie wszystkich reguł wraz z przykładami 
• Działy taryfy celnej. Informacje zawarte w taryfie, zasady ich stosowania
• Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
• Konsekwencje błędnej taryfikacji. Przykłady praktyczne
• Zmiany w taryfie celnej w latach 1988 – 2018
• Taryfa celna 2019
• Gdzie szukać informacji odnośnie taryfikacji towarów – wykładni, interpretacji, baz danych
• Korzystanie z portali: ISZTAR i PUESC
• Taryfikacja w praktyce: ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnej taryfikacji towarów krok po kroku.  
 Omówienie wyników, wskazanie przyczyn ewentualnych błędów.

Wartość celna jako jeden z elementów kalkulacyjnych 
należności celnych

Wartość celna stanowi jeden z trzech elementów kalkulacyjnych obliczania należności celnych. Umiejętność 
prawidłowego określania wartości celnej jest kluczowym elementem obrotu towarowego, stanowi dla Przedsiębiorcy 
gwarancję nie narażania się na konsekwencje karno-skarbowe.
Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób związanych z obrotem towarowym z krajami spoza 
Unii Europejskiej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 

 Program:

• Gdzie szukać przepisów prawnych dotyczących wartości celnej?
• Czym jest cło?
• Stawki celne i ich rodzaje
• Metody określania wartości celnej
• Metoda wartości transakcyjnej
• Pozostałe metody: towarów identycznych, podobnych, metoda ceny jednostkowej, wartości kalkulowanej,   
 metoda ostatniej szansy
• Pojęcie braku sprzedaży
• Łańcuch sprzedających
• Miejsce wprowadzenia na obszar Wspólnoty
• Elementy dodawane do wartości celnej
• Koszty transportu oraz ubezpieczenia
• Honoraria, tantiemy, opłaty licencyjne
• Elementy odejmowane od wartości celnej
• Dumping
• Subwencje eksportowe
• Towary wadliwe, uszkodzone, niezgodne z kontraktem
• Kursy walut

Pochodzenie towarów – rodzaje, konwencje międzynarodowe, 
sposób ustalania, kumulacja

Szkolenie w całości poświęcone jest jednej z trudniejszych dziedzin związanej z handlem międzynarodowym. 
W sposób przystępny wyjaśnia czym jest pochodzenie oraz w jaki sposób dokonuje się jego ustalenia. Kwestie 
teoretyczne poparte są praktycznymi przykładami.
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Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 

Program:

• Akty prawne – prawo Unii Europejskiej, konwencje międzynarodowe, przepisy krajowe
• Do czego potrzebne jest określenie pochodzenia towarów?
• Rodzaje reguł pochodzenia
• Pochodzenie preferencyjne
• Umowy o wolnym handlu
• Produkty całkowicie uzyskane
• Wystarczająca obróbka
• Operacje minimalne – niewystarczająca obróbka
• Zasada transportu bezpośredniego
• Reguły pochodzenia: wartościowe, CTH/CTSH, sposób wytwarzania, reguły alternatywne
• Kumulacja. Definicja, rodzaje, zastosowanie w praktyce
• Zasady stosowania kumulacji bilateralnej, diagonalnej i pełnej
• GSP – Generalny System preferencji, System REX
• Pochodzenie niepreferencyjne
• Ograniczenia, zakazy w handlu, kontyngenty, dumping
• Formularze – świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, deklaracje pochodzenia
• Świadectwa retrospektywne, duplikaty, zastępcze
• Deklaracje pochodzenia i deklaracje długoterminowe – zasady prawidłowego wystawiania w praktyce.
• Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP)

Elementy kalkulacyjne – wartość celna, taryfikacja, 
pochodzenie towarów

Niniejsze szkolenie stanowi kompilacje trzech powyższych szkoleń. W sposób systematyczny omawia wszystkie 
trzy elementy kalkulacyjne: wartość celną, taryfikację oraz pochodzenie towarów. Dedykowane jest dla osób, które 
posiadają już wiedzę w tym zakresie, a chcą ją odświeżyć, poszerzyć lub uzupełnić.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 

Program:

• Akty prawne Unii Europejskiej, konwencje międzynarodowe, przepisy krajowe

Wartość celna:

• Stawki celne i ich rodzaje
• Wartość transakcyjna oraz pozostałe metody: towarów identycznych, podobnych, metoda ceny jednostkowej,  
 wartości kalkulowanej, metoda ostatniej szansy
• Elementy dodawane do wartości celnej: Koszty transportu oraz ubezpieczenia, honoraria, tantiemy, opłaty   
 licencyjne
• Elementy odejmowane od wartości celnej

Pochodzenie towarów:

• Pochodzenie preferencyjne, umowy o wolnym handlu
• Reguły pochodzenia: wartościowe, CTH/CTSH, sposób wytwarzania, reguły alternatywne
• Kumulacja
• GSP – Generalny System preferencji, system REX
• Pochodzenie niepreferencyjne
• Formularze – świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, deklaracje pochodzenia

Taryfikacja:

• Budowa taryfy celnej – pozycje HS, CN, TARIC
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• Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej, omówienie wszystkich reguł wraz z przykładami 
• Działy taryfy celnej. Informacje zawarte w taryfie, zasady ich stosowania
• Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

Upoważniony Przedsiębiorca AEO w praktyce

Szkolenie kierujemy do Przedsiębiorców, którzy rozważają ubieganie się o pozwolenie AEO. W sposób kompleksowy 
przedstawia kolejne etapy: wnioskowanie, przygotowanie arkusza samooceny, proces audytu, uzyskanie świadectwa, 
stałe monitorowanie. Uczestnik szkolenia dowie się także, na jakie korzyści może liczyć posiadacz pozwolenia AEO.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 

Program:

• Geneza instytucji Upoważnionego Eksportera AEO
• Podstawy prawne
• Rodzaje pozwoleń AEO
• Kto może wnioskować o AEO
• Etapy wnioskowania: przygotowanie wniosku
• Wypełnienie arkusza samooceny Przedsiębiorcy krok po kroku
• Sekcja 0 - informacje ogólne o przedsiębiorcy
• Sekcja 1 – Przestrzeganie przepisów celnych podatkowych
• Sekcja 2 – Systemy zarzadzania ewidencją handlową
• Sekcja 3 – Wypłacalność
• Sekcja 4 – kompetencje i kwalifikacje zawodowe
• Sekcja 5 – Standardy bezpieczeństwa i ochrony
• Czym jest ryzyko? Ryzyko w firmie, ocena poziomu ryzyka
• Przegląd procedur i certyfikatów w firmie
• Proces audytowania przez władze celno-skarbowe
• Uzyskanie pozwolenia AEO
• Korzyści z posiadania pozwolenia AEO
• Proces stałego monitorowania po uzyskaniu pozwolenia AEO

INCOTERMS 2010

Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach obsługi celnej jak i w działach logistyki. W sposób kompleksowy 
omawiamy wszystkie warunki dostawy według INCOTERMS 2010. W części warsztatowej omawiamy praktyczne 
przykłady oraz scenariusze dostaw, określając w sposób właściwy warunki przewozu dla danej dostawy. Szkolenie 
przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i bardziej zorientowanych w INCOTERMS.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne. 

Program:

• Informacje ogólne, definicje
• Klasyfikacja reguł INCOTERMS 2010
• Obowiązki sprzedającego i kupującego
• Ryzyka związane z transportem towarów
• Grupy reguł: C, D, E, F
• Zasady korzystania z reguł
• Reguły dedykowane dla transportu morskiego i śródlądowego
• Omówienie wszystkich reguł: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DDP, DAT



/ 8 /

• Konsekwencje stosowania niewłaściwych warunków dostawy
• Warunki EXW a Unijny Kodeks Celny
• Warsztaty praktyczne, studium przypadków

Kontrola eksportu – istotny i niedoceniany element 
obrotu towarowego

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób mających kontakt z obrotem towarowym z zagranicą. Brak świadomości 
związanej z istnieniem kontroli eksportu stanowić może poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa, od utraty 
wartości marki, reputacji firmy poprzez grzywny i kary finansowe, na sankcjach karnych kończąc.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne. 

Program:

• Ograniczenia w handlu międzynarodowym
• Regulacje Unijne oraz USA
• Co to są towary podwójnego zastosowania? Przykłady produktów
• Jakie towary mogą mieć podwójne zastosowanie?
• Kategorie grup towarowych od 0 do 9
• Co to jest ECCN? Kodowanie produktów podwójnego zastosowania
• Budowa ECCN
• Tabela korelacyjna ECCN - HS
• Eksport towarów, oprogramowania i technologii
• Kraje wysokiego ryzyka
• Konsekwencję nieprzestrzegania ograniczeń w handlu
• Podsumowanie

Dokumentacja celna w obrocie towarowym z zagranicą.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób uczestniczących w handlu międzynarodowym: agentów celnych, 
pracowników działów celnych, działów logistyki, przewoźników czy spedytorów. W trakcie 4 godzin dydaktycznych 
omówione zostaną wszystkie dokumenty: celne oraz przewozowe, niezbędne w procesie obsługi. Przedstawiamy 
konkretne przykłady oraz podstawy prawne stosowania poszczególnych dokumentów i formularzy. W części 
warsztatowej uczestnicy wypełniają deklarację SAD.

Program:

• Definicja i formy zgłoszenia celnego
• Konstrukcja zgłoszenia celnego w procedurach celnych
• Dane zawarte w zgłoszeniu celnym
• Dokumenty załączone do zgłoszenia celnego - obligatoryjne oraz fakultatywne
• Faktura handlowa, celna, proforma
• Specyfikacja towarowa
• Dokumenty tranzytowe: T1/T2, TIR, ATA, 
• Listy przewozowe: CMR, CIM, SMGS/SMPS
• List lotniczy i konosament morski
• Dokumenty celne i dokumenty podatkowe
• Decyzje, wnioski oraz odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
• Formularze wniosków zawarte w przepisach Unijnych oraz krajowych
• Formularze INF.
• Dokumenty dotyczące pochodzenia towarów – świadectwa, deklaracje
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• Formularze Intrastat
• Analiza dokumentów w praktyce
• Zasady stosowania dokumentacji w obrocie międzynarodowym
• Wypełnianie dokumentów celnych

Bezpieczeństwo produktów - znak CE,
normy zharmonizowane w praktyce

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób mających kontakt z obrotem towarowym z zagranicą, 
w szczególności dla zainteresowanych tematyką odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo wyrobu.

Program:

• Deklaracja zgodności, oznakowanie CE
• Normy zharmonizowane
• Dyrektywy nowego podejścia
• Obowiązki producenta i importera
• Jednostki notyfikowane
• Sprzęt elektryczny
• Maszyny
• Urządzenia ciśnieniowe
• Proste zbiorniki ciśnieniowe
• Sprzęt elektryczny
• Dźwigi
• Dozowniki aerozoli
• Zabawki
• Środki ochrony indywidualnej
• Urządzenia spalające paliwa gazowe
• Emisja hałasu
• Substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
• Podsumowanie, gdzie szukać informacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa produktów

Poza wymienionymi powyżej, istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dostosowanego do 
konkretnych potrzeb Klienta w oparciu o wskazane przez niego konkretną problematykę oraz zakres tematyczny.
Szkolenia prowadzimy w naszej siedzibie w Smolcu koło Wrocławia oraz w siedzibie Przedsiębiorców na terenie całego 
kraju.

Upoważniony przedsiębiorca AEO 

Wprowadzenie
Upoważniony przedsiębiorca AEO to przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii, posiadający 
jedno z pozwoleń AEO, o którym mowa w art. 38 UKC i spełniający kryteria określone w art. 39 lit. a –e UKC 
oraz art. 24 – 28 RW.

Przedsiębiorca może wnioskować o następujące rodzaje pozwoleń:

• Pozwolenie AEOC (Customs Simplifications) – Uproszczenia Celne – art. 39 a,b,c,d UKC dla przedsiębiorców  
 wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych.

• Pozwolenie AEOS (Security and Safety) – Bezpieczeństwo i Ochrona – art. 39 a,b,c,e UKC dla przedsiębiorców  
 wnioskujących o korzystanie z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia   
 towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnegoWspólnoty.

• Można posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC/AEOS. Wtedy organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie tzw.  
 Pozwolenie AEOF (Full) – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców wnioskujących 
 o korzystanie z obu rodzajów (uproszczenia celne oraz bezpieczeństwo i ochrona).
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Pozwolenie AEO udzielone przez jedno państwo członkowskie obowiązuje we wszystkich państwach 
członkowskich oraz w krajach, z którymi podpisano porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO (Japonia, 
Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria, Andora, Chiny).

Pozwolenie wydawane jest bezpłatnie i bezterminowo.

Ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy (nie można cedować 
uprawnień),

Rozpoznawalne logo AEO – posiadacz zezwolenia ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską 
Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych 
przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy.

Procedura ubiegania się o status AEO i jego utrzymania
Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest na wniosek, który składany jest do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
I etap – spełnienie wymogów formalnych – przygotowanie przez przedsiębiorcę wymaganej dokumentacji.
II etap - przeprowadzenie postępowania audytowego przez organ celny, celem sprawdzenia, czy wnioskodawca 
spełnia warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia AEO.
III etap - stały monitoring władz celno-skarbowych dla przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie AEO.

Certyfikacja AEO – wsparcie DTA
Pozyskiwanie pozwolenia AEO prowadzone jest przez przedsiębiorcę. Znaczący udział pracowników wnioskodawcy 
w tym procesie jest nieodzowny – tylko oni znają przedsiębiorstwo na tyle, by móc przygotować niezbędne dokumenty, 
właściwie wypełnić wniosek, kwestionariusz samooceny. Pomoc zewnętrznych ekspertów celnych jest  jednak równie 
ważna. To właśnie ekspert celny powinien nadzorować proces, podsuwać rozwiązania, wyjaśniać wymogi, służyć 
wiedzą dot. dobrych praktyk i znajomości przepisów. 

Proponujemy Państwu wsparcie naszego konsultanta celnego na poszczególnych etapach projektu:

Czynność

Szkolenie z zakresu AEO  - etap I
Szkolenie zamknięte - dedykowane dla zespołu projektowego AEO oraz decydentów przedsiębiorstwa, do 10 
osób
1 dzień / do 8h; lokalizacja wskazana przez Klienta

Zakres: przebieg procesu pozyskiwania certyfikatu AEO – działania, czas trwania, wymagane zaangażowanie 
zespołu projektowego; korzyści - pozwolenie AEO jako warunek konieczny utrzymania dotychczasowych 
procedur uproszczonych (import i eksport – procedura uproszczona), mniejsza liczba kontroli celnych, odroczenie 
VAT w imporcie (art.33a ustawy PTU) – rozliczanie w deklaracji, obniżony poziom zabezpieczenia generalnego 
należności celnych bądź nawet jego całkowity brak, większa wiarygodność firmy dla partnerów handlowych; 

Wsparcie podczas wypełnienia wniosku o AEO, kwestionariusza samooceny firmy w tym przegląd procedur, 
instrukcji, certyfikatów – etap I

Wsparcie merytoryczne podczas procesu audytu prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej – etap II

Objaśnienia, wskazówki związane z objęciem monitorowaniem przez Izbę Administracji Skarbowej po uzyskaniu 
pozwolenia AEO – szkolenie, konsultacje zdalne obejmujące zagadnienia (etap III):

• Obowiązek informowania o okolicznościach i zdarzeniach zaistniałych po wydaniu decyzji 
 i mogących wpływać na jej dalsze obowiązywanie
• Monitorowane obszary – ryzyka w firmie
• Następstwa pojawienia się w/w ryzyk - fiskalne i niefiskalne; 

 



Arkadiusz Firlej
DTA Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 1, Smolec
55-080  Kąty Wrocławskie

+48 609 00 80 77 
szkolenia@dta.com.pl

Dziękuję za możliwość przedstawienia naszej propozycji 
i zapraszam do rozpoczęcia współpracy.

Warunki współpracy 

Szkolenia prowadzimy w siedzibie D.T.A sp z.o.o. w Smolcu koło Wrocławia, a także 
w siedzibie firm na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego w oparciu o konkretne zagadnienia 
dostosowane do potrzeb szkoleniowych firmy.

www.dta.pl


