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Polska s³u¿ba celna w procesie podwy¿szania
jakoœci us³ug biznesowych
D¹¿enie przedsiêbiorstw do osi¹gania sukcesu gospodarczego na rynku globalnym, zaawansowane rozwi¹zania technologiczne oraz innowacyjne metody zarz¹dzania w ka¿dym obszarze
dzia³alnoœci gospodarczej wyznaczaj¹ nowe kierunki dla rozwoju dzia³alnoœci us³ugowej organów celnych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie korzyœci wynikaj¹cych z wdra¿ania
przez S³u¿bê Celn¹ nowoczesnych us³ug biznesowych. Przeprowadzona w opracowaniu analiza
przes³anek wprowadzania nowoczesnych form obs³ugi celnej podmiotów gospodarczych oraz
charakterystyka poszczególnych rozwi¹zañ pozwoli na stwierdzenie, ¿e elastycznoœæ dokonywania odpraw celnych jest Ÿród³em znacznych korzyœci handlowych i finansowych dla podmiotów
gospodarczych, a tym samym istotnym determinantem wzrostu ich konkurencyjnoœci. Ponadto
pozwala usprawniæ dzia³ania administracji celnej w zakresie naliczania oraz poboru nale¿noœci
celnych, zapewniaj¹c regularne wp³ywy do bud¿etu pañstwa. Wykorzystana w opracowaniu
metoda badawcza obejmuje analizê krajowych i zagranicznych Ÿróde³ literaturowych oraz analizê danych statystycznych.

Polish customs authority in the process of improvement
the quality of business services
The pursuit of enterprises to achieve economic success in the global market, advanced technologies and innovative methods of management in every area of business, set new directions for the
development of service activities of the customs authorities. The aim of this paper is to present the
benefits of the implementation of the innovative business services by the Customs Service. Analysis of the reasons of implementation of the modern forms of customs services and characteristics
of individual solutions allow to conclude that the flexibility of customs clearance is a source of significant commercial and financial benefits for operators on the international market, and, thereby,
an important determinant of the growth of their competitiveness. Moreover, the simplified system
of the customs clearances increases the efficiency of the billing and collection of customs duties,
thus ensuring regular revenue for the state budget. In this paper, following research methods were
used: a descriptive method, an analysis of literature, and statistical inference.
Keywords: customs, customs services, customs authority, simplification, flexibility
Klasyfikacja JEL: A1, K1, K11
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Wprowadzenie
Intensywny rozwój handlu miêdzynarodowego i towarzysz¹cy mu zaawansowany postêp technologiczny powoduje, ¿e przedsiêbiorcy operuj¹cy na rynku
globalnym d¹¿¹ do podnoszenia swojej konkurencyjnoœci poprzez wykorzystanie, na ka¿dym etapie prowadzonej dzia³alnoœci, nowoczesnych metod zarz¹dzania
oraz wspieraj¹cych je technologii informatycznych. Jednym z etapów dokonywania transakcji na rynku miêdzynarodowym, który mo¿e istotnie zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ podmiotów, jest proces odprawy celnej towarów. Administracje
celne pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiêbiorców, wdra¿aj¹ nowoczesny i spójny w ramach
ca³ej Unii system obs³ugi celnej towarów, który gwarantuje efektywny pobór nale¿noœci celnych, aktywnie wspiera legaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a jednoczeœnie skutecznie zwalcza przestêpstwa celno-skarbowe i chroni rynek wewnêtrzny.
Umo¿liwia to unijny program e-customs, od 2009 r. realizowany przez wszystkie
pañstwa cz³onkowskie. Jednoczeœnie z korzystaniem z programu e-customs, administracje celne pañstw cz³onkowskich opracowuj¹ na poziomie krajowym narzêdzia maj¹ce usprawniæ obrót towarowy. Przejawem aktywnoœci polskiej S³u¿by
Celnej w tym obszarze s¹ wytyczne Strategii dzia³ania opracowanej na lata
2014–2020 oraz za³o¿enia innowacyjnego programu 3i, które sta³y siê podstaw¹
dla nowych us³ug biznesowych. Celem niniejszego opracowania jest analiza
przes³anek koncepcji podwy¿szania elastycznoœci dokonywania odpraw celnych
opracowanej przez polsk¹ S³u¿bê Celn¹ oraz wskazanie na korzyœci p³yn¹ce z realizacji jej za³o¿eñ.

1. Geneza uproszczeñ w unijnym systemie obs³ugi celnej
podmiotów gospodarczych
Pierwszym przejawem uproszczeñ w systemie obs³ugi celnej unijnych przedsiêbiorców by³o wprowadzenie do praktyki gospodarczej instytucji procedury
uproszczonej [art. 76 WKC, art. 253–289, 372–378, 398–450, 793 RWWKC]. Celem
jej wdro¿enia by³o odformalizowanie odpraw celnych poprzez ograniczenie liczby dokumentów oraz wprowadzenie mo¿liwoœci dokonywania odprawy celnej
przez samego importera lub eksportera, bez obowi¹zku dostarczania towarów do
urzêdu celnego. Procedura uproszczona pozwala znacznie zwiêkszyæ liczbê odpraw celnych, przy jednoczesnym ograniczeniu zatrudnienia w urzêdach celnych. Ponadto u³atwia organizacjê pracy w przedsiêbiorstwach i planowanie
logistyczne, pozwala na szybsze dysponowanie importowanymi towarami i œrodkami transportu, zmniejszenie kosztów prowadzonej dzia³alnoœci, a tak¿e zwiêk-
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szenie mocy produkcyjnych oraz mo¿liwoœci inwestycyjnych i modernizacyjnych
[Czerkawski, 2008]. Procedura uproszczona nie jest jednak rozwi¹zaniem idealnym. Doœwiadczenia unijnych administracji celnych z lat 1998–2008 wskazuj¹ na
zagro¿enia zwi¹zane z procedur¹ uproszczon¹, tj.: nieprawid³owoœci maj¹ce skutki
fiskalne, przemyt, naruszanie zakazów i ograniczeñ. Procedura gospodarcza jest
ograniczona terytorialnie do obszaru okreœlonego w pozwoleniu organu celnego,
a proces kontroli przedsiêbiorcy, realizowany przed wydaniem pozwolenia na jej
stosowanie, nie jest jednolity we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE i nie
gwarantuje ograniczenia do minimum ryzyka pope³nienia przez niego przestêpstw celno-skarbowych. Wydanie pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej w jednym urzêdzie celnym nie umo¿liwia skorzystania z u³atwieñ
na terenie ca³ej Unii Europejskiej.
Aby ograniczyæ negatywne aspekty procedur uproszczonych, Unia Europejska opracowa³a system uproszczeñ obs³ugi celnej skoncentrowany na nowoczesnych, kompleksowych systemach analizy ryzyka oraz audytach wewnêtrznych
prowadzonych w wybranych obszarach dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. Koniecznoœæ opracowania i wdro¿enia nowoczesnych us³ug biznesowych na poziomie
unijnym wynika³a równie¿ z potrzeby podwy¿szenia efektywnoœci wspó³pracy
miêdzy administracjami celnymi poszczególnych pañstw cz³onkowskich oraz
wspó³pracy administracji celnych ze œrodowiskiem biznesowym. Wspó³praca ta
zale¿y z kolei od charakterystycznych dla wspó³czesnego handlu powi¹zañ ekonomicznych pomiêdzy podmiotami prowadz¹cymi miêdzynarodowy obrót towarowy. Proces globalizacji sprzyja tworzeniu silnych wzajemnych powi¹zañ
ekonomicznych, a podstaw¹ handlu s¹ miêdzynarodowe ³añcuchy dostaw handlowych, w ramach których kooperuj¹ podmioty rynku œwiatowego odpowiedzialne za procesy wytwarzania, przemieszczania i sprzeda¿y towarów. Odpowiednio
opracowane uproszczenia w zakresie obs³ugi celnej staj¹ siê swoist¹ gwarancj¹
bezpieczeñstwa w ramach miêdzynarodowych powi¹zañ i ³añcuchów dostaw.
Przes³ank¹ wprowadzenia przez Uniê Europejsk¹ usprawnieñ do procesu
kontroli celnej by³y Standardy dla U³atwieñ i Bezpieczeñstwa w Handlu Miêdzynarodowym Œwiatowej Organizacji Celnej (WCO) [World Customs Organization,
2007]. W ramach Standardów opracowano narzêdzia, które zwiêkszaj¹ zaanga¿owanie administracji celnych w tworzenie ekonomicznego i socjalnego bezpieczeñstwa poszczególnych pañstw oraz umo¿liwiaj¹ upraszczanie obs³ugi legalnego
obrotu towarowego i wiêksz¹ efektywnoœæ pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Standardy WCO s¹ podstaw¹ dla zintegrowanego systemu
zarz¹dzania graniczn¹ kontrol¹ celn¹ i nak³adaj¹ na administracje celne pañstw
unijnych obowi¹zek wypracowania spójnych systemów wymiany informacji,
które pozwalaj¹ na dokonywanie analiz ryzyka opartych na pe³nych i prawid³owych bazach danych oraz eliminowanie czasoch³onnych i powielanych
w kilku krajach kontroli celnych. Opracowane przez WCO regu³y obs³ugi celnej
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przyczyniaj¹ siê do oszczêdnoœci czasu i obni¿enia kosztów dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym zachêcaj¹ podmioty gospodarcze do coraz aktywniejszej
dzia³alnoœci i inwestycji [Sobieski, 2006; Grottel, 2013a].
W odpowiedzi na wyzwania XXI w. i oczekiwania przedsiêbiorców Unia Europejska opracowa³a program Authorized Economic Operator (AEO) [Komisja
Europejska, 2006; Departament Polityki Celnej MF, 2013b]. Jest to nowoczesna
metodologia, która umo¿liwia kompleksow¹ ocenê ryzyka w odniesieniu do prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, zarówno na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym. Podmiot ubiegaj¹cy siê o status upowa¿nionego podmiotu AEO
musi wdro¿yæ wymagane procedury oraz spe³niæ warunki okreœlone we Wspólnotowym Kodeksie Celnym [WKC, 1992]. Przepisy powo³uj¹ce instytucjê upowa¿nionego przedsiêbiorcy na obszarze Unii Europejskiej wesz³y w ¿ycie 1 stycznia 2008 r.1 Instytucja AEO opracowana zosta³a zgodnie z rekomendacjami WCO
i jest programem o zasiêgu miêdzynarodowym. Przyznanie statusu upowa¿nionego przedsiêbiorcy oznacza, ¿e dany podmiot zosta³ administracyjnie uznany za
wiarygodny i gwarantuje przestrzeganie zasad zwi¹zanych z obrotem towarowym [Grottel, 2013b]. Upowa¿nieni przedsiêbiorcy s¹ rzadziej typowani do
kontroli towarów i dokumentów. W przypadku wskazania podmiotu AEO do
kontroli celnej jest ona traktowana w sposób priorytetowy i czêsto przeprowadzana w miejscu innym ni¿ urz¹d celny, co wi¹¿e siê ze skróceniem czasu kontroli
oraz obni¿eniem jej kosztów [Departament Polityki Celnej MF, 2013b]. Wskazanie
na przeprowadzenie kontroli miejsca innego ni¿ urz¹d celny podlega indywidualnym ustaleniom z w³aœciwym organem celnym i nie powinno stwarzaæ zagro¿enia dla jej wyników [art. 14b ust. 4 RWWKC].
Programem uproszczaj¹cym obs³ugê celn¹ podmiotów gospodarczych oraz
usprawniaj¹cym pracê organów celnych, w tym przep³yw informacji pomiêdzy
wszystkimi jednostkami administracji celnej w obszarze Unii Europejskiej, jest
e-customs (c³o elektroniczne). Pe³na realizacja programu, zaplanowana na koniec
2014 r., stworzy warunki dla skutecznej i bezpiecznej wymiany danych z przedsiêbiorcami, z administracjami celnymi innych pañstw cz³onkowskich oraz z Komisj¹ Europejsk¹ [Mystkowska, 2012]. Celem wprowadzenia e-customs jest
usprawnienie i zwiêkszenie przyjaznoœci obs³ugi przedsiêbiorców w obszarze
poboru nale¿noœci celnych, obrotu towarowego oraz bezpieczeñstwa handlu miêdzynarodowego. Wprowadzenie jednolitego, logicznie uporz¹dkowanego Systemu
Informacyjnego, opartego na zarz¹dzaniu procesowym, oznacza racjonalizacjê
wydatków S³u¿by Celnej, mo¿liwoœæ ca³kowitego wyeliminowania dokumentów
1 Rozporz¹dzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005 r. zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz.
UE L 117 z 4 maja 2005 r.), Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
(EWG) nr 2454/93 ustanawiaj¹ce przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.
Urz. WE L 360 z 19 grudnia 2006 r.).
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papierowych oraz wzrost konkurencyjnoœci wiarygodnych przedsiêbiorstw [Rêgowski, 2012].

2. Elastycznoœæ dokonywania odpraw celnych2 w strategii
dzia³ania polskiej S³u¿by Celnej
Podstawê dla procesu usprawniania obs³ugi celnej podmiotów gospodarczych, realizowanego przez polsk¹ S³u¿bê Celn¹ [Ustawa z 27 sierpnia 2009 r.],
stanowi¹ unijne regulacje celne [Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z 9 paŸdziernika 2013 r.] oraz szereg wytycznych opracowanych przez
Komisjê Europejsk¹ w odniesieniu do poszczególnych obszarów programu
e-customs. Na gruncie krajowym nowe us³ugi wprowadzone przez S³u¿bê Celn¹
okreœlone zosta³y w Strategii Dzia³ania S³u¿by Celnej na lata 2014–2020 [Ministerstwo Finansów, 2013], w której wspieranie przedsiêbiorczoœci i podnoszenie standardu obs³ugi klienta wskazano jako cel priorytetowy [Ministerstwo Finansów,
2013; Departament Polityki Celnej MF, 2013a]. Dostêpnoœæ i nowoczesnoœæ us³ug
oraz profesjonalizm i wysoka jakoœæ obs³ugi sta³y siê podstawow¹ wartoœci¹ oferowan¹ klientom. Najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na aktywnoœæ
gospodarcz¹ przedsiêbiorców s¹ przejrzyste przepisy prawa oraz obowi¹zki
wynikaj¹ce z nich dla podmiotów. S³u¿ba Celna bêdzie wspiera³a aktywnoœæ gospodarcz¹ przedsiêbiorców poprzez zwiêkszenie przejrzystoœci, spójnoœci i jednolitoœci stosowania prawa oraz œwiadomoœci prawnej klientów. Przedsiêbiorcy
oczekuj¹ od S³u¿by Celnej œwiadczenia us³ugi na poziomie odpowiadaj¹cym wymaganiom wspó³czesnego ¿ycia i prowadzenia dzia³alnoœci biznesowej. Maj¹c na
wzglêdzie, ¿e dla klientów najwa¿niejsze s¹: czas i koszt obs³ugi transakcji, ³atwy
dostêp do informacji oraz jednolita obs³uga poszczególnych typów spraw we
wszystkich jednostkach organizacyjnych, S³u¿ba Celna bêdzie podnosi³a standard obs³ugi klienta poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci i poziomu us³ug elektronicznych, skrócenie czasu obs³ugi, zwiêkszenie zakresu stosowanych u³atwieñ oraz
zwiêkszenie integracji danych i us³ug w ramach poszczególnych systemów IT.
Dla przedsiêbiorców prowadz¹cych legaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wa¿ne
jest, aby poszerzenie rynku zbytu odbywa³o siê przy jednoczesnym efektywnym
ograniczaniu szarej strefy w obrocie towarami celnymi i akcyzowymi. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa i ochrony rynku mo¿liwe bêdzie poprzez dzia³ania maj¹ce na
celu zmniejszenie udzia³u nielegalnych towarów akcyzowych i celnych na rynku
oraz nielegalnego obrotu towarami niebezpiecznymi, a tak¿e zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z nabywania i konsumpcji
2 Wszelkie zmiany wprowadzane przez S³u¿bê Celn¹, które pozwalaj¹ oddzia³om celnym wykonaæ ich zadania w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiêbiorców, okreœlone zosta³y jako „elastycznoœæ dokonywania odpraw celnych”.
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nielegalnych towarów akcyzowych. Ponadto przedsiêbiorcy oczekuj¹ od S³u¿by
Celnej rozwi¹zañ, które u³atwiaj¹ rozliczanie nale¿noœci i jednoczeœnie bezb³êdnie monitoruj¹ ich zobowi¹zania wobec skarbu pañstwa. S³u¿ba Celna bêdzie
zwiêkszaæ skutecznoœæ i efektywnoœæ poboru dochodów bud¿etowych za pomoc¹ systemów zarz¹dzania nale¿noœciami i zabezpieczeniami na poczet sp³aty
nale¿noœci celno-skarbowych.
Priorytetem dla S³u¿by Celnej w zakresie obs³ugi biznesowej jest doskonalenie relacji z przedsiêbiorcami. Zgodnie z za³o¿eniem, w myœl którego to klient –
przedsiêbiorca pozostaje „w centrum uwagi”, kszta³towane s¹ dobre relacje z pozosta³ymi, zdefiniowanymi w Strategii, interesariuszami, takimi jak: bud¿et,
spo³eczeñstwo, prawodawca, partnerzy, dostawcy, kadra kierownicza, pracownicy. W tym celu powo³ane zostan¹ specjalne programy. Program Zarz¹dzanie Relacjami z Klientem umo¿liwi rejestrowanie kontaktów i transakcji klientów oraz
wypracowanie zasad zarz¹dzania zebranymi danymi na rzecz budowania relacji
z klientami. Program i-Granica pozwoli usprawniæ i zwiêkszyæ wydajnoœæ obs³ugi
klienta na granicy poprzez stworzenie kompleksowych rozwi¹zañ organizacyjnych oraz œrodowiska dla zintegrowanego i zinformatyzowanego systemu
obs³ugi klienta na granicy. Z kolei Program i-C³o odpowiedzialny bêdzie za sprawnoœæ i wydajnoœæ obs³ugi klienta w urzêdzie, poprzez utworzenie kompleksowych rozwi¹zañ organizacyjnych oraz stworzenie œrodowiska umo¿liwiaj¹cego
m.in. zdalne œwiadczenie us³ug oraz zintegrowany system obs³ugi klienta. D¹¿¹c
do wypracowania kompleksowego podejœcia do klienta, S³u¿ba Celna musi ³¹czyæ
funkcjê obs³ugi przedsiêbiorców skoncentrowan¹ na podnoszeniu standardów
obs³ugi z dzia³alnoœci¹ w obszarze kontroli.
Do 2020 r. planuje siê wprowadzenie szerokiego zakresu us³ug œwiadczonych
drog¹ elektroniczn¹, którego podstaw¹ bêdzie spójny System Informacyjny
S³u¿by Celnej. W tym celu polska S³u¿ba Celna opracowa³a wewnêtrzny program
modernizacji oparty na trzech priorytetach: internet, inteligencja, innowacje (Program 3i), traktowanych jako narzêdzia umo¿liwiaj¹ce podnoszenie efektywnoœci
dzia³añ podejmowanych przez S³u¿bê Celn¹ [Ministerstwo Finansów, 2012].

3. Nowa jakoœæ us³ug biznesowych w dzia³aniach podejmowanych
przez polsk¹ S³u¿bê Celn¹
Polska S³u¿ba Celna przeprowadza proces podwy¿szania jakoœci us³ug biznesowych zasadniczo w dwóch obszarach, tj.: w obszarze procesów wewnêtrznych
oraz w obszarze bezpoœredniego kontaktu z przedsiêbiorstwami [Gruszewska,
2013]. Zasadnicz¹ zmian¹ wprowadzon¹ przez S³u¿bê Celn¹ w obszarze procesów wewnêtrznych by³o utworzenie we wszystkich izbach celnych w Polsce
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komórek obs³ugi przedsiêbiorców, co pozwoli³o przyspieszyæ prowadzone postêpowania, ograniczyæ biurokracjê oraz wyeliminowaæ powielanie czynnoœci kontrolnych. W zakresie bezpoœrednich kontaktów z podmiotami gospodarczymi
opracowano program „dobrych praktyk”, w ramach którego S³u¿ba Celna przygotowuje dla przedsiêbiorców niezbêdne informacje oraz organizuje merytoryczne spotkania, konferencje i szkolenia.
Do zrealizowanych projektów w zakresie obs³ugi podmiotów gospodarczych
zaliczyæ nale¿y upowszechnienie sk³adania zg³oszeñ celnych i deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej. Wiêkszoœæ informatycznych systemów celnych komunikuje siê z przedsiêbiorcami, stosuj¹c wy³¹cznie komunikaty elektroniczne,
bez koniecznoœci dostarczania dokumentacji papierowej. Zg³oszenia celne do wywozu i tranzytu oraz powi¹zana z nimi komunikacja miêdzy funkcjonariuszem
celnym a zg³aszaj¹cym odbywa siê ju¿ wy³¹cznie w formie elektronicznej. W 2013 r.
100% zg³oszeñ eksportowych i ponad 99% importowych zg³oszono w formie
elektronicznej. Ograniczenie bezpoœrednich kontaktów z klientem wynika
z automatyzacji procesu obs³ugi zg³oszeñ celnych, wykonywania dzia³añ kontrolnych z wykorzystaniem analizy ryzyka oraz ci¹g³ego wprowadzania uproszczeñ,
które w du¿ym stopniu pozwalaj¹ na samoobs³ugowoœæ podmiotów w procesie
objêcia towaru procedur¹ celn¹ [Departament Polityki Celnej MF, 2013a].
Innowacyjne rozwi¹zania w zakresie analizy ryzyka i zarz¹dzania nim powoduj¹ systematyczny spadek liczby przeprowadzanych kontroli zg³oszeñ celnych
(z 16,5% w 2008 r. do 2,2% w 2012 r.), przy utrzymuj¹cym siê wysokim poziomie
wykrywania nieprawid³owoœci. Ograniczanie liczby kontroli skraca czas obs³ugi
ka¿dego zg³oszenia i przyspiesza obrót towarowy. Wszystkie towarowe przejœcia
graniczne wyposa¿one zosta³y w nowoczesne urz¹dzenia skanuj¹ce RTG, co pozwoli³o skróciæ kontrolê graniczn¹ z kilku godzin do kilku lub kilkunastu minut.
Skrócenie czasu kontroli drogowych mo¿liwe by³o dziêki wyposa¿eniu grup mobilnych S³u¿by Celnej w bezprzewodowy dostêp do wszystkich baz danych i systemów informacji. Do minimum zredukowano formalnoœci celne w procesie
obs³ugi operacji TIR oraz w odprawie pustych samochodów ciê¿arowych wje¿d¿aj¹cych na obszar Unii Europejskiej.
Maj¹c na uwadze specyfikê obrotu towarowego dokonywanego drog¹ morsk¹,
polska S³u¿ba Celna udostêpni³a us³ugê odprawy celnej towaru przed przybyciem statku, która usprawni i przyspieszy obs³ugê obrotu towarowego w portach
morskich, zredukuje jej koszty i przyczyni siê do wzrostu konkurencyjnoœci polskich portów3. Ponadto opracowano rozwi¹zania, które docelowo zapewniæ maj¹
przeprowadzanie wszystkich czynnoœci urzêdowych, niezbêdnych do dopusz3 Z ekspertyzy Ministerstwa Gospodarki wynika, ¿e d³ugie procedury pañstwowe w odprawie
celnej, powielanie obiegu dokumentów i brak koordynacji pracy s³u¿b kontrolnych doprowadzi³y do
sytuacji, w której przedsiêbiorcy decydowali siê na dokonywanie ostatecznych odpraw celnych poza
polskimi portami celnymi [Ministerstwo Gospodarki, 2012].
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czenia towaru do obrotu, w ci¹gu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru
do kontroli granicznej. Przy nasileniu ruchu towarowego na granicy S³u¿ba Celna
podejmuje dzia³ania niezbêdne do utrzymania p³ynnego ruchu granicznego, takie
jak zwiêkszenie obsady kadrowej, uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania
o sytuacjach nadzwyczajnych pomiêdzy s³u¿bami obu pañstw granicznych i elektroniczne zg³oszenia celne ograniczaj¹ce udzia³ funkcjonariuszy do niezbêdnego minimum. Przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, mog¹ korzystaæ z u³atwieñ w prze³adunkach
i do³adunkach. W praktyce oznacza to mo¿liwoœæ samodzielnego zdejmowania
i nak³adania plomb celnych i do³adunku towarów, a tak¿e prze³adunku na inny
œrodek transportu. W ramach usprawniania odpraw celnych na granicznych
przejœciach drogowych S³u¿ba Celna wprowadzi³a system specjalnych stref buforowych, który pozwala uporz¹dkowaæ kolejki do odprawy celnej i zwiêksza
bezpieczeñstwo ruchu przygranicznego.
W opracowaniu koncepcji uproszczeñ w obs³udze celnej podmiotów gospodarczych, planowanych w najbli¿szym czasie, za podstawê przyjêto statutowe zadania oddzia³ów celnych, tzn. wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹
obrotu towarowego, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeñstwa i elastycznoœci dzia³ania. Nowe rozwi¹zania opieraj¹ siê na mo¿liwoœci obs³ugi zg³oszenia celnego wzglêdem towaru przedstawionego w innym
miejscu ni¿ siedziba organu celnego. Uwzglêdniono w nich czynnoœci, których
przeprowadzenie wymaga bezpoœredniego kontaktu z klientem lub fizycznej
obecnoœci funkcjonariusza celnego w miejscu przedstawienia towaru. Do rozwi¹zañ takich zalicza siê koncepcjê zapasowego oddzia³u celnego, który zabezpieczaæ bêdzie przed nastêpstwami przerwania b¹dŸ ograniczenia dzia³alnoœci
poszczególnych jednostek organizacyjnych S³u¿by Celnej. Kolejnym udogodnieniem jest projekt utworzenia Centrum Urzêdowego Dokonywania Odpraw, funkcjonuj¹cego na poziomie w³aœciwoœci jednego urzêdu celnego, a w przysz³oœci
ca³ej izby celnej. W za³o¿eniu, dziêki powstaniu Centrum mo¿na bêdzie rozdzieliæ
miejsce obs³ugi zg³oszenia celnego od miejsca przedstawienia towarów. Praca
Centrum polegaæ bêdzie na przyjmowaniu elektronicznych zg³oszeñ celnych
przekazywanych przez przedsiêbiorców i agencje celne, odnosz¹cych siê do towarów przedstawionych w oddzia³ach celnych lub innych miejscach przedstawienia towarów.
Rozwój narzêdzi prawnych i informatycznych umo¿liwia utworzenie
w przysz³oœci oddzia³u celnego funkcjonuj¹cego jedynie na poziomie wirtualnym. Oddzia³ taki by³by „umiejscowiony” na centralnym serwerze S³u¿by Celnej,
a obs³uga zg³oszeñ celnych odbywa³aby siê bez udzia³u funkcjonariusza celnego.
Planuje siê równie¿ wdro¿enie, stosowanej ju¿ w niektórych pañstwach cz³onkowskich, instytucji odprawy scentralizowanej [art. 201 ust. 3 RWKC], która pozwala
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na rozdzielenie miejsc przedstawienia towaru od miejsca obs³ugi zg³oszenia celnego. Odprawa scentralizowana nastêpuje poprzez z³o¿enie zg³oszenia celnego
do wnioskowanej przez podmiot procedury celnej w formie elektronicznej do
jednego oddzia³u celnego (urz¹d celny nadzoru), gdzie jest ono przetwarzane,
natomiast towary fizycznie znajduj¹ siê w innym oddziale celnym (urz¹d celny
przedstawienia). Jeœli z analizy ryzyka wynika, ¿e nale¿y przeprowadziæ kontrolê
towarów, urz¹d celny nadzoru przesy³a do urzêdu celnego przedstawienia odpowiedni komunikat. Urz¹d celny przedstawienia przeprowadza kontrolê i jej wyniki
wprowadza do systemu na elektronicznym zg³oszeniu celnym. Na ich podstawie
urz¹d celny nadzoru podejmuje decyzjê o zwolnieniu towarów do danej procedury celnej. Pe³ne wdro¿enie krajowej odprawy scentralizowanej wymaga jednak modernizacji systemów informatycznych i mo¿e nast¹piæ na pocz¹tku 2015 r.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami unijnymi zg³oszenia celne s¹ przyjmowane przez organy celne pod warunkiem przedstawienia towarów [art. 63 WKC],
co w praktyce oznacza zawiadomienie organów celnych w wymaganej formie
o dostarczeniu towarów do urzêdu celnego lub innego miejsca wyznaczonego
b¹dŸ uznanego przez organ celny [art. 4 pkt. 19 WKC]. Miejsca, w których poza
urzêdem celnym, w uzasadnionych przypadkach i na warunkach okreœlonych
przez organ celny, mog¹ byæ dokonywane czynnoœci przewidziane przepisami
prawa celnego, ustanowiono na gruncie prawa krajowego [Ustawa z 19 marca
2004 r.; Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r.]. Wdro¿enie do
praktyki gospodarczej koncepcji bezpoœredniej dostawy do siedziby podmiotu
gospodarczego ma uproœciæ dokonywanie zg³oszeñ celnych przez przedsiêbiorców oraz zwiêkszyæ elastycznoœæ w zakresie dysponowania towarem, a tak¿e
odformalizowaæ czynnoœci przy uznawaniu miejsc w celu dokonywania w nich
czynnoœci przewidzianych przepisami prawa celnego [Departament Polityki Celnej MF, 2013a].

Podsumowanie
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza rozwi¹zañ podwy¿szaj¹cych elastycznoœæ dokonywania odpraw celnych pozwala zdefiniowaæ korzyœci, jakie mog¹ osi¹gn¹æ zarówno podmioty gospodarcze, jak i S³u¿ba Celna.
Zró¿nicowanie form dokonywania odpraw celnych umo¿liwi dostosowanie
us³ug œwiadczonych przez S³u¿bê Celn¹ do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup przedsiêbiorców. Skrócenie czasu odpraw wynikaj¹ce z wprowadzenia elektronicznych systemów zg³oszeñ celnych oraz kontroli towarów opartej na
szczegó³owej analizie ryzyka doprowadzi do skrócenia czasu odpraw celnych,
a tym samym przyspieszy obrót towarowy. Mo¿liwoœæ przedstawiania towarów
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do kontroli celnej poza oddzia³ami celnymi usprawni funkcjonowanie ³añcuchów
logistycznych i u³atwi przedsiêbiorcom dysponowanie ³adunkiem, a przez to
zwiêkszy bezpieczeñstwo w ramach miêdzynarodowych ³añcuchów dostaw.
Znacznie obni¿¹ siê koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w obszarze
obrotu towarowego z zagranic¹. S³u¿ba Celna uzyska mo¿liwoœæ efektywnego
wykorzystania obowi¹zuj¹cych instytucji prawa celnego i dokonywania odpraw
celnych w sposób zautomatyzowany, w innych miejscach ni¿ miejsce przedstawienia towaru, co w przypadku awarii lub innych zdarzeñ losowych zapewnia
ci¹g³oœæ œwiadczenia us³ug celnych. Elastyczne rozwi¹zania gwarantuj¹ organom
S³u¿by Celnej efektywn¹ alokacjê i wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych i infrastruktury oraz usprawnienie procesów wewnêtrznych. Elektroniczna
wymiana informacji, danych oraz dokumentów pomiêdzy organami administracji publicznej oraz miêdzy administracj¹ publiczn¹ a przedsiêbiorcami to szansa
na optymalizacjê czynnoœci urzêdowych i skrócenie czasu ich przeprowadzenia,
sprawn¹ analizê ryzyka i kontrolê zorientowan¹ na zwalczanie nadu¿yæ oraz nieprawid³owoœci celno-skarbowych. Elektroniczne us³ugi œwiadczone przez S³u¿bê
Celn¹ zwiêkszaj¹ szybkoœæ i efektywnoœæ obiegu informacji, co wp³ywa na trwa³¹
poprawê funkcjonowania administracji publicznej, a tym samym pañstwa i gospodarki jako ca³oœci.
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