UKC – Kurs ogólny
Moduł e-learningowy
Ten łatwy w użyciu moduł e-learningowy
obejmuje informacje ogólne na temat unijnego
kodeksu celnego (UKC).
Kładzie nacisk na kluczowe przepisy, wpływ na
organy celne i przedsiębiorców oraz na główne
korzyści, jakie przynosi obydwu grupom.
Aby w pełni wykorzystać kurs, zalecamy włączenie
go do swojego cyklu szkoleniowego i opracowanie
w pełni zintegrowanego programu learningowego.

Docelowy odbiorca
Wszyscy funkcjonariusze celni i przedsiębiorcy,
którym potrzebny jest szybki przegląd przepisów
UKC i związanych z nimi korzyści.

Dostępne języki
Ten moduł dostępny jest w 22 językach unijnych.
Aby zapoznać się z aktualną sytuacją, sprawdź
tabelę w portalu EUROPA.

Cele edukacyjne
W trakcie tego 105-minutowego kursu zdobędziesz
wiedzę o:
-

-

unijnym kodeksie celnym (UKC) w ogóle;
ramach UKC i ujętych w nich głównych
procedurach i korzyściach w podziale na
poszczególne zagadnienia celne;
wpływie UKC na sektor publiczny i sektor
prywatny.
ramach czasowych przejścia na UKC;
różne akty prawne pakietu UKC:
rozporządzenie delegowane (RD),
rozporządzenie wykonawcze (RW) i
przejściowe rozporządzenie delegowane
(PRD).

Cechy szczególne tego modułu
Główne przepisy UKC i związane z nimi
korzyści zostały szczegółowo omówione
w podziale na działania celne.
W ramach tego modułu możesz
przeglądać wszystkie interesujące Cię
dziedziny w wybranej przez siebie
kolejności, klikając dany element.

Cechy ogólne
Możesz przerwać kurs. Przy ponownym otwarciu kursu
możesz rozpocząć od miejsca, w którym został
przerwany. Ukończone sekcje są zaznaczone w menu
kolorem żółtym.
Podsumowanie najważniejszych informacji z kursu jest
dostępne w formacie nadającym się do wydruku w
bibliotece kursu.

Jak rozpocząć kurs e-learningowy i
jak z niego korzystać?
-

Pobierz nieodpłatnie moduł e-learningowy za
pomocą formularza pobrania.
W przypadku formatów .iso, .exe, .html oraz .html5
wybierz zwykły folder zip.
W przypadku wersji .scorm do zintegrowania ze
swoim systemem LMS, wybierz folder zip (scorm).
Przeczytaj „Skróconą instrukcję” dostępną w
pobranym folderze zip. Wyjaśnia, w jaki sposób
instalować kursy w swoim systemie.
Korzystanie z kursu nie wymaga od uczących się
posiadania zaawansowanych umiejętności
informatycznych.
W razie problemów technicznych, należy najpierw
skontaktować się z lokalnym administratorem. Jeżeli
problemu nie uda się rozwiązać, należy przesłać opis
(wraz ze zrzutami z ekranu) na adres: taxud elearning@ec.europa.eu

W jaki sposób kursy zostały opracowane?
Niniejszy kurs jest jednym z modułów szeroko
zakrojonego unijnego programu e-learningowego UKC
(patrz portal EUROPA).
Ten unijny program e-learningowy UKC można
ukończyć jako jedną całość,
niemniej moduły zostały opracowane z myślą o
umożliwieniu wybrania pojedynczego modułu
odpowiednio do swoich zawodowych potrzeb
kompetencyjnych.
Kursy zostały opracowane w ramach programu „Cła
2020”. Treść programu e-learningowego UKC jest
owocem pracy zespołu złożonego z grona ekspertów z
administracji krajowych i sektora prywatnego w ścisłej
współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Podatków i Unii
Celnej Komisji Europejskiej.
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