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„DYLEMATY ROZWOJOWE 
POŁUDNIOWEGO PODLASIA…”

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Kwartalnika Cel-
nego”, który tym razem został poświęcony przede wszystkim problemom rozwoju 
regionalnego i współpracy gospodarczej z krajami sąsiedzkimi. Jednak z oczywi-
stych względów numer rozpoczynają teksty specjalistów-celników. R. Zdybel w 
cyklicznych artykułach komentuje zmiany zachodzące w krajowym systemie infra-
struktury celnej. Analizuje przy tym nie zawsze do końca zrozumiałe kroki prawno-
organizacyjne, które mogą skutkować w przyszłości nie tyle oszczędnościami, ile 
istotnym ograniczeniem możliwości funkcjonowania służb celnych. Przykładem 
jest likwidacja wydziałów dokumentacji celnej, co pozbawia polską służbę celną 
bazy informacyjnej w pracy operacyjno-rozpoznawczej. A. Halicki przedstawia 
„Umowę o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Białorusią” łącznie z ka-
lendarium wprowadzania jej w życie. Po ratyfi kacji umowy przez stronę białoruską 
i wejściu w życie zmienią się dla setek tysięcy ludzi warunki życia społeczno-go-
spodarczego w regionach nadgranicznych. 

Dwa teksty M. Oniszczuka przedstawiają w rzeczowy, udokumentowany 
statystycznie sposób stan współpracy handlowej Polski z Ukrainą na tle ogólnej 
sytuacji gospodarczej tego państwa. Ponieważ wiedza na ten temat jest w naszym 
kraju bardzo ograniczona i obarczona dodatkowo stereotypowym myśleniem, 
wydaje się, że artykuły będą stanowić aktualne źródło informacji dla wszystkich 
zainteresowanych tematem. Kolejny tekst relacjonuje dyskusję na temat meandrów 
polskiego kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zagadnienia te były przedmio-
tem analizy w trakcie seminarium naukowego zorganizowanego przez Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rectus w Białej Podlaskiej. Artykuł E. Florczak 
wskazuje na regionalne możliwości rozwojowe stwarzane przez tzw. przedsiębior-
czość społeczną. Nam się to kojarzy zwykle z różnymi formami opieki społecznej. 
Tymczasem tego typu oddolne inicjatywy przedsiębiorcze stanowią prawdziwą 
szansę wyzwalania innowacyjności ludzkiej we wszystkich środowiskach lokal-
nych. B. Heller udowadnia w swoim tekście, że przeróbka odpadów jest obecnie 
jednym z najlepszych interesów. Może też stworzyć w Polsce co najmniej 250 tys. 
dodatkowych miejsc pracy. Opolszczyzna jest tego przykładem i oby znajdowała 
regionalnych naśladowców. 

Na koniec, chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź T. Kucharuka na temat 
skali inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Zamiast budować wielofunkcyjne 
mosty drogowe przez Bug społeczność lokalna fascynuje się razem z politykami 
kładkami dla pieszych przez rzekę. Z góry wiadomo komu będą one służyć. Budzi 
to odruch protestu ze strony handlowców w regionie, którzy zaczęli oddychać z 
ulgą po „uszczelnianiu” wschodniej granicy Unii Europejskiej. Warto czasami 
zastanowić się przez chwilę nad projektami, które są w sumie pozytywne, między-
narodowo uzasadnione, ale zarazem osadzone w twardej rzeczywistości społecznej 
i gospodarczej. 

Jacek Brdulak
Przewodniczący 
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agadnienie prowadzenia przez Służbę Celną sku-
tecznej pracy w zwalczaniu i neutralizacji przestęp-
czości zorganizowanej uszczuplającej należności do 
budżetu państwa w świetle braku oprzyrządowania 
prawnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., jest nie 

tylko problematyczne a ponadto wymaga pilnego systemowe-
go rozwiązania. Służba celna nie ma ani dostatecznej wiedzy 
ani instrumentów prawnych do skutecznego zwalczania, zapo-
biegania i wykrywania przestępczości zorganizowanej1.         

W art. 2 ust. 3-6 cyt Ustawy o Służbie Celnej z 2009 roku 
wprawdzie ustawodawca umocował służbę celną do rozpozna-
wania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw 
i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczą-
cych wprowadzania na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej 
(Wspólnoty Europejskiej) oraz wyprowadzania z jej terytorium 
(Wspólnoty) towarów objętych ograniczeniami i zakazami ob-
rotu, ściganie sprawców w zakresie określonym w ustawie z 
dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, zdrowiu, 
dobrom kultury, własności intelektualnej, przyrodzie, środo-
wisku itp. to jednak nie wyposażył jej w możliwość prowa-
dzenia skutecznych czynności poza procesowych związanych 
z pracą  operacyjno-wykrywczą (z wykorzystaniem techniki 
operacyjnej), w tym z wykrywaniem osobowych i rzeczowych 
źródeł dowodowych niezbędnych do procesowego wykorzy-
stania przez organy ochrony prawnej w toku czynności pro-
cesowych.

Kontrola wykonywania zadań przez służbę celną okre-
ślona rozdziałem III cyt. ustawy z 2009 r. tylko i wyłącznie 
w rejonie przejść granicznych względnie powtórnej kontroli 
okazjonalnej i wyrywkowej przez mobilne grupy operacyjne, 
jest przedsięwzięciem połowicznym nacechowanym w dużej 
mierze przypadkowością, a nie systemowymi, spójnymi i pla-
nowanymi działaniami mającymi przestępczość celno-skarbo-
wą ograniczyć względnie wyeliminować, chociażby w strefi e 
przygranicznej, nie mówiąc już o przestępczości zorganizowa-
nej o międzynarodowym zasięgu w związku z wejściem Polski 
do strefy Schengen oraz łatwością przemieszczania się i dyslo-
kacją towarów (monitorowaniem grup przestępczych oraz ich 
rezydentów).

Służba Celna na zewnętrznej granicy wspólnoty ma być 
nie tylko gwarantem wpływów do budżetu państwa należności 
celnych, lecz co istotne powinna zabezpieczać dochody budże-
tu Wspólnoty przy zmianie konfi guracji granic.

Nie jest możliwe zapobieganie przestępczości celnej o 
podłożu zorganizowanym  bez właściwego rozpoznania ope-

racyjnego, zawężanie czynności celnych do stanu faktycznego 
ujawnionego w czasie kontroli celnej i prowadzenie na tak za-
wężonym materiale dowodowym postępowań celnych, co w 
konsekwencji doprowadza do uproszczenia zakresu czynności 
i ich marginalizacji (art. 7 ust.1 cyt. ustawy o Służbie Celnej 
z 2009 r.).

Wyodrębnienie więc czynności operacyjno-wykrywczych, 
a następnie ich włączenie do zadań Służby elnej wzorem in-
nych służb mundurowych jest zagadnieniem słusznym, praw-
nie dopuszczalnym i niezbędnym zważywszy na fakt iż w takie 
czynności uzbrojona jest Straż Graniczna jako organ współ-
działający na przejściach granicznych w realizacji czynności 
paszportowo-celnych oraz w kontroli towarów.
Sama modernizacja służby Celnej w wyposażeniu w urządze-
nia techniczne to przedsięwzięcie konieczne, lecz nie wyczer-
pujące istoty problemu jej skutecznego i profesjonalnego dzia-
łania we wspólnocie europejskiej.

Wymiana i gromadzenie oraz przetwarzanie procesowe in-
formacji operacyjnej przez służbę celną, mające na celu sku-
teczne neutralizowanie zorganizowanej przestępczości, jest 
problemem palącym i wymagającym niezwłocznej noweliza-
cji ustawy o Służbie Celnej z 2009 r.
Należy defi nitywnie w pełni określić status prawny tej służby, 
czy jest to formacja umundurowana czy mundurowa włączona 
w cały zintegrowany system organów ochrony prawnej pań-
stwa, pełniąca już w chwili obecnej szereg zadań tożsamych 
dla służb mundurowych.

Niezbędnym jest też, aby funkcjonariusze Służby Celnej 
wzorem pozostałych służb Europy Zachodniej w społecznym 
odczuciu uzyskali status osoby zaufania publicznego.

Niezmiernie ciekawym zagadnieniem zmierzającym do 
oprzyrządowania prawnego służby celnej jest wyposażenie 
w skuteczne instrumenty prawne, organizacyjne i technicz-
ne zwalczania i neutralizacji zorganizowanej przestępczości 
gospodarczej na zewnętrznych granicach wspólnoty z włą-
czeniem do tego systemu przejść granicznych, strefy nadgra-
nicznej i głównych ciągów komunikacyjnych państwa wyko-
rzystywanych do przerzutu w wielkich rozmiarach towarów 
objętych należnościami  celnymi i ograniczeniami wynikają-
cymi z marginalizacji tego problemu zarówno przez samego 

Oprzyrządowanie  prawne 
Służby Celnej
Zadania na zewnętrznych granicach wspólnoty.
Unifi kacja i standaryzacja prawa celnego do wymogów prawa europejskiego.

Roman Zdybel

Z

Jest to dokończenie artykułu, którego część pierwsza została opublikowana w numerze 1/2010 Kwartalnika celnego.

II. Skuteczność  realizacji  zadań Służby Celnej w zwalczaniu i neutralizacji 
przestępczości zorganizowanej uszczuplającej dochody do budżetu Wspólnoty 
Europejskiej.

1. Oświadczenie ministra J.Kapicy złożone w dniu 12.01.2010 r. przed 
Sejmową Komisją Śledczą ds. zbadania prawidłowości procesu legisla-
cyjnego ustawy o grach wzajemnych.
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ustawodawcę, organu nadzorującego konstytucyjnie służbę 
celną /ministra fi nansów/, fl uktuacją kadr na wyższe stanowi-
ska kierownicze służby z negowaniem koniecznych kryteriów 
merytorycznych niezbędnych do powołania na te stanowiska, 
mentalności itp.

W ustawie  z 1999 r. o Służbie Celnej ustawodawca w 
rozdziale 1c zatytułowanym „czynności operacyjno-rozpo-
znawcze”, słusznie dostrzegł problem koniecznego oprzyrzą-
dowania prawnego służby celnej w skutecznej walce z zor-
ganizowaną przestępczością celną wyposażając tę służbę w 
instrumenty prawne efektywnego gromadzenia, weryfi kacji 
i wykorzystania materiałów z czynności operacyjno-rozpo-
znawczych w prowadzonych rozpracowaniach operacyjnych, 
typowania osobowych i rzeczowych źródeł informacji do pro-
cesowego wykorzystania.

W strukturach Służby Celnej do realizacji czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych wyprofi lowane zostały wydziały  do-
kumentacji celnej, których 
celem i zadaniem było pro-
wadzenie skutecznej pracy 
operacyjno-rozpoznawczej 
polegającej na uzyskiwa-
niu, gromadzeniu, prze-
twarzaniu i sprawdzaniu, 
w sposób jawny i niejaw-
ny informacji dotyczących 
wymiany towarowej zza 
granicą a po wejściu Polski 
do struktur Unii także na  
zewnętrznych granicach 
Wspólnoty, jeśli  zachodzi 
przypuszczenie  narażania  
interesów i praw majątko-
wych budżetu Wspólnoty 
albo konieczność uzyska-
nia rozpoznania w tym 
zakresie /art. 6zi ust.1 cyt. 
ustawy z 1999 r./. 
Jest rzeczą absolutnie pewną nawet dla laika aby skutecznie 
prowadzić z zorganizowaną przestępczością celną niezbędnie 
jest wcześniejsze prowadzenie żmudnej pracy operacyjno-roz-
poznawczej warunkującej skuteczność prowadzonych postę-
powań przygotowawczych a tym samym zapewnienia wpływu 
należności celnych do budżetu wspólnoty. 

Nowelą ustawy z 2006 r. uchylono Służbie Celnej po 3,5 
roku obowiązywania uprawnienia do prowadzenia czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych, przekazując je następnie 
powstałemu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu /CBA/, 
pozbawiając tym samym Służbę Celną w krajowym porząd-
ku prawnym istotnego i skutecznego instrumentu zwalczania 
zorganizowanej przestępczości celnej2. 

Na kanwie powyższego rozwiązania prawnego i cyt. wy-
powiedzi Szefa Służby Celnej Jacka Kapicy złożonego przed 
komisją śledczą ds. afery hazardowej,  powstaje zasadnicze 
pytanie jak Służba Celna w implementowanym prawie wspól-
notowym ma zapobiegać, rozpoznawać i skutecznie zwalczać 
zorganizowaną przestępczość celną przy pozbawieniu jej 
głównego instrumentu skutecznego działania w tym zakresie 
z wyeliminowaniem  czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
z likwidacją w strukturach wydziałów dokumentacji celnej, 
przesunięciem byłych funkcjonariuszy do innych komórek  w 
/tym także   logistycznych/.

Zamiast doprowadzić do wyciągnięcia trafnych wniosków 

ze zdobytych doświadczeń w prowadzeniu pracy operacyjno-
rozpoznawczej przez wydziały dokumentacji celnej, w nowej 
regulacji prawnej ustawy o Służbie Celnej z 2009 r. w kierunku  
unifi kacji i standaryzacji krajowych rozwiązań prawnych do 
wymogów prawa europejskiego, gdzie służby celne wyposa-
żone są w taki skuteczny instrument, pozbawiono polską służ-
bę celną pracy operacyjno-rozpoznawczej. 

Jak zatem ma następować wymiana informacji operacyj-
nych pomiędzy służbami celnymi skoro polska służba celna 
jest pozbawiona tego instrumentu prawnego?   

Wspomnieć należy tutaj o niewątpliwych osiągnięciach w 
operacyjnym rozpoznaniu skali i zjawiska ciągle wzrastającej 
i szeroko pojętej przestępczości celnej, zwłaszcza po wejściu 
Polski i innych krajów sąsiadujących do strefy Schengen przez 
wydziały dokumentacji celnej i współpracujących z nimi in-
nych struktur celnych w wymianie informacji operacyjnych, 
w czym znacząco wyróżnił się zespół do zwalczania przestęp-

czości zorganizowanej  w 
Izbie Celnej w Krakowie 
/zagadnienie przerzutu, 
odbarwiania i dystrybucji 
alkoholu etylowego ska-
żonego pochodzącego z 
kontraktów wschodnich 
/problem ten jest wciąż ak-
tualny i dotychczas nieroz-
wiązany/3. 

Analogiczne błędy 
popełnił ustawodawca 
uchwalając ustawę z dnia 
6 kwietnia 1990r. o Poli-
cji /tekst jednolity Dz.U. 
z 2009r. Nr 57, poz 390 
z późn.zm./  eliminując z 
jej struktur wydziały ds. 
zwalczania przestępczości 
gospodarczej. Skutki tych 

nieodpowiedzialnych działań zaowocowały wybuchem różno-
rodnych afer (dewizowej, paliwowej, węglowej, spirytusowej 
itp.) bez braku jakiegokolwiek rozpoznania tego zagadnienia 
właśnie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, bez-
powrotną utratę agentury, uzyskania osobowych i rzeczowych 
źródeł informacji itp.

Polskiej Służbie Celnej brak zatem skutecznego oprzyrzą-
dowania prawnego w efektywnej walce z zorganizowaną prze-
stępczością o zasięgu międzynarodowym.

Powstaje zasadnicze pytanie, jak 
Służba Celna w implementowanym 
prawie wspólnotowym ma zapobie-
gać, rozpoznawać i skutecznie zwal-
czać zorganizowaną przestępczość 
celną przy pozbawieniu jej głównego 
instrumentu skutecznego działania 
w tym zakresie z wyeliminowaniem  
czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, z likwidacją w strukturach 
wydziałów dokumentacji celnej.

2. Rozdział 1c Ustawy o Służbie Celnej z 1999 uchylony art. 187 pkt 2 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o CBA, DzU Nr 104 poz 708
3. R.Zdybel – op.cit. nr 1-3/2008.

Dr Roman Zdybel, 
Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, st. wykładowca w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Wschodnioeu-
ropejskiej w Przemyślu. Autor licznych 
prac z dziedziny prawa karnego, pracy, 
handlowego oraz wspólnotowego. Ich me-

rytoryczna wartość została wielokrotnie 
zauważona przez Trybunał Konstytucyjny po stronie uza-
sadnienia wyroku.
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Andrzej Halicki

numerze 3/2009 Kwartalnika celnego została po-
ruszona kwestia umowy o małym ruchu granicz-
nym pomiędzy Polską, a Białorusią. 

Omawiając pokrótce problematykę dotyczącą 
możliwości bezwizowego przekraczania przez mieszkańców re-
jonów przygranicznych Podlasia granicy z Republiką Białorusi, 
nakreślono wówczas wielomiesięczną perspektywę czasową re-
alizacji postanowień w/w dwustronnych uzgodnień.

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację w tym zakresie, 
o tyle istotną, iż w dn. 22.06.2010r. pełniący obowiązki Prezy-
denta RP Bronisław Komorowski ratyfi kował    przedmiotową 
umowę.

O tym, iż umowa o małym ruchu granicznym między Pol-
ską, a Białorusią (zwana w dalszej części „umową o MRG”) ma 
priorytetowe znaczenie dla rozwoju wschodnich, przygranicz-
nych reginów naszego kraju może świadczyć nie tylko ogromne 
zainteresowanie nią społeczności lokalnej zamieszkującej wo-
jewództwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie, ale także fakt, 
iż ratyfi kacja nie nastąpiła – zwyczajowo – w Warszawie, lecz 
miała miejsce na terenie przejścia granicznego w Kuźnicy Bia-
łostockiej. 

Również posłowie na Sejm RP, dostrzegając znaczenie umo-
wy dla rozwoju wzajemnych kontaktów między obu państwami, 
jednogłośnie (388 posłów „za”) wyrazili zgodę na jej ratyfi ka-
cję.

Ponadto, w trakcie telewizyjnej debaty prezydenckiej w dn. 
27.06.2010r. jeden z kandydatów do najwyższego urzędu w pań-
stwie omawiając polsko  - białoruskie stosunki odwołał się do 
faktu ratyfi kowania umowy o MRG. 

Niewątpliwie zatem długo oczekiwana umowa stała się fak-
tem, co jednakże nie znajduje - jak na razie - bezpośredniego 
przełożenia na możliwość przekraczania granicy w ramach ru-
chu bezwizowego.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak stosownych działań 
mających na celu ratyfi kowanie umowy przez Prezydenta Bia-
łorusii (co jak się wydaje winno nastąpić najpóźniej do końca 
2010r.). 

Zgodnie bowiem z art. 21 umowy o MRG, wejdzie ona w 
życie 30 dnia po dniu wymiany not  dyplomatycznych (w prak-
tyce not informujących o ratyfi kacji umowy przez prezydentów 
obu państw).  

Skoro jednak umowa została podpisana, zasadnym wydaje 
się omówienie jej najważniejszych postanowień, w tym zapre-
zentowanie uprawnień i korzyści wynikających z analizowanej 
regulacji  dla polskich obywateli.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie każdy z mieszkańców 
terenów przygranicznych stanie się benefi cjentem umowy o 
MRG.

W/w akt prawny przewiduje bowiem, iż warunkiem bezwi-
zowego przekraczania granicy między RP, a Białorusią będzie 
posiadanie miejsca zamieszkania w strefi e przygranicznej (rozu-
mianej wg zasady „30+” tj. jako obszar, nieprzekraczający linii 
30 km od granicy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż w przypad-
ku, gdyby część jednostki podziału administracyjnego tj. gminy 

była położona pomiędzy 30, a 50 kilometrem od granicy, to win-
na ona zostać również uznana za część strefy przygranicznej).

Miejsce zamieszkania w strefi e przygranicznej nie może być 
domniemane i krótkotrwałe (celem wyeliminowania ew. nad-
użyć), stąd konieczne jest odpowiednie udokumentowanie jego 
trwania przez okres conajmniej 3 lat stosownymi dokumentami 
(dowód osobisty, zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania 
lub karta pobytu). 

Korzystnym rozwiązaniem wydaje się natomiast przyjęcie w 
umowie o MRG zasady, iż obowiązek wykazania w/w okresu 
zamieszkania nie dotyczy współmałżonków oraz dzieci upraw-
nionej do przekraczania granicy w ramach małego ruchu gra-
nicznego, nawet jeżeli posiadają miejsce zamieszkania w strefi e 
przygranicznej przez okres krótszy niż 3 lata.

W praktyce mogą zrodzić się watpliwości co do zasięgu stre-
fy przygranicznej, stąd obie strony umowy o MRG uzgodniły w 
załączniku nr 1 do umowy wykaz jednostek podziału admini-
stracyjnego znajdujących się w strefi e przygranicznej (po stronie 
polskiej łącznie 93 miasta i gminy położone na terenie woje-
wództw podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego, obejmu-
jące ponad 0,5 mln mieszkańców). 
Na marginesie warto odnotować, iz z dobrodziejstw umowy o 
MRG mogą skorzystać mieszkańcy takich miast jak np. Biała 
Podlaska, Włodawa, Łosice i Chełm, natomiast poza zasięgiem 
terytorialnym w/w aktu prawnego znajdą się mieszkańcy Białe-
gostoku (brak zgody Komisji Europejskiej na poszerzenie zasię-
gu strefy przygranicznej). 
Innym z warunków umożliwiających korzystanie z postanowień 
umowy o MRG jest posiadanie przez mieszkańców zezwolenia 
na przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego 
(zastępującego wizę), które – w przypadku mieszkańców RP – 
będzie można uzyskać w Konsulacie Republiki Białorusii w Bia-
łymstoku lub w Białej Podlaskiej.

Warto odnotować dość niski koszt w/w zezwolenia tj. 20 euro 
oraz obligatoryjne zwolnienie z w/w opłaty osób niepełnospraw-
nych, emerytów i rencistów oraz dzieci w wieku do 18 lat. 

Pierwsze zezwolenie będzie ważne przez okres 2 lat, lecz nie 
dłużej niż okres ważności dokumentu podróży, zaś kolejne zo-
stanie wydane już na okres 5 lat. 

Umowa o MRG ustanawia dodatkowe warunki, które winny 
zostac spełnione przez mieszkańca strefy przygranicznej, w celu 
korzystania z postanoiweń umowy o MRG tj. 
- posiadanie przez mieszkańca strefy przygranicznej ważnego 
dokumentu podróży, uprawniającego do przekraczania granicy, 
- brak w stosunku do w/w osoby wpisu do celów odmowy wjaz-
du w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),
- brak uznania go za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicz-
nego lub stosunków międzynarodowych stron umowy o MRG 
ani też żadnego z państw członkowskich UE (w szczególności 
nie dokonano wobec niego, na w/w podstawie wpisu do celów 
odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkow-
skich UE),
- posiadanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

W

Umowa o małym ruchu granicznym 
pomiędzy Polską, a Białorusią 
szansą dla Podlasia
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ubezpieczenia zdrowotnego (np. polisa ubezpieczeniowa) gwa-
rantującego placówce opieki medycznej pokrycie poniesionych 
kosztów leczenia w nagłych przypadkach. 

Należy zauważyć, iż spełnienie powołanych warunków przez 
mieszkańców terenów przygranicznych nie powinno nastręczać 
większych problemów, o ile będą oni korzystali z małego ruchu 
granicznego, zgodnie z celem jego ustanowienia tj. ze względów 
spełecznych, kulturalnych, rodzinnych oraz z uzasadnionych po-
wodów ekonomicznych, które jednak nie mogą mieć charakteru 
zarobkowego. 

Są to zatem przesłanki 
oraz warunki identyczne 
jak w przypadku umowy z 
dn. 28.03.2008 r. (obowią-
zującej od 01.07.2009 r.) o 
małym ruchu granicznym 
między Polską, a Ukrainą.

Nie ulega wątliwości, 
iż umowa o MRG będzie 
korzystna z perspekty-
wy  mieszkańców tere-
nów przygranicznych obu 
państw. Na marginesie na-
leży odnotować, iż posta-
nowienia umowy obejmą 
dwukrotnie większą ilość 
mieszkańców białoruskich jednostek podziału terytorialnego niż 
polskich, na co miała niewątpliwie wpływ lokalizacja w stre-
fi e przygranicznej takich aglomeracji miejskich jak Brześć czy 
Grodno.

Wśród potencjalnych korzyści wynikających z umowy o 
MRG należy wyróżnić spodziewane ożywienie współpracy 
transgranicznej oraz rozwój wymiany towarowej na większą 
niż dotychczas skalę. Umowa powinna zatem mieć pozytywny 
wpływ na rozwój przedsiębiorczości i nawiązywanie wzajem-
nych więzi gospodarczych między rejonami przygranicznymi.

Należy bowiem odnotować, iż zezwolenie umożliwi jego po-
siadaczowi wielokrotne, niemal swobodne przekraczanie grani-
cy (nie będzie ono w żaden sposób stemplowane) oraz pobyt w 
strefi e przygranicznej drugiego państwa do 60 dni każdorazowo 
od dnia przekroczenia granicy, jednakże nie więcej niż 90 dni 
(łącznie) w okresie każdych 6 m-cy liczonych od dnia pierwsze-
go przekroczenia granicy.

Fakt, iż zezwolenie nie uprawnia do przekraczania strefy 

przygranicznej państwa sąsiedniego (przykładowo mieszkaniec 
Białorusi nie będzie mógł zatem pojechać na jego podstawie na 
zakupy np. do Warszawy) może być z korzyścią dla mieszkań-
ców Podlasia prowadzących na obszarze przygranicznym dzia-
łalność gospodarczą (handel, usługi, rozrywka, turystyka, etc.). 

Nie bez znaczenia jest również wpływ umowy o MRG na 
inne dziedziny życia np. kulturalnego czy rodzinnego (w tym 
możliwość częstszego niż dotychczas odwiedzenia grobów naj-
bliższych) oraz ułatwienie codziennych kontaktów mieszkańców 

strefy przygranicznej.
Umowa o MRG powinna przy-

czynić się  także do rozwoju demo-
kracji białoruskiej, poprzez możli-
wość odwiedzenia Polski (wymiana 
poglądów, poznawanie  standardów 
życia publicznego) i wreszcie kon-
takty z mniejszością polską na Bia-
łorusii (umacnianie znaczenia języ-
ka polskiego).
Nie bez znaczenia jest również 
możliwość zacieśnienia współpra-
cy samorządów  przygranicznych 
gmin. 

Z drugiej strony wejście w ży-
cie umowy o MRG będzie stanowić 
wyzwanie dla polskich i białoru-

skich służb granicznych (Straży Granicznej i Służby Celnej), 
ponieważ warunkiem praktycznego korzystania z postanowień 
w/w umowy będzie sprawna odprawa graniczna skutkująca 
zwiększeniem przepustowości przejść granicznych.  

Będzie to tym bardziej istotne, iż w przypadku umowy o 
MRG służby graniczne są zobowiązane do egzekwowania prze-
pisów wspólnotowego i krajowego prawa na takich samych za-
sadach (np. identyczne normy ilościowe towarów zwolnionych 
od należności celnych) jak w przypadku przekraczania granicy 
poza małym ruchem granicznym.

Andrzej Halicki jest prawnikiem.

Kalendarium umowy o małym ruchu granicznym między 
RP, a Białorusią: 

07.02.2008 r. 

16-17.12.2008 r. 

19.06.2009 r. 
12.02.2010 r.
 
20.05.2010 r. 

22.06.2010 r.
 
? 

- wymiana projektów umów między Polską, a 
Białorusią, 
- zakończenie dwustronnych negocjacji i uzgod-
nienie tekstu umowy,
- akceptacja umowy przez Komisję Europejską,
- podpisanie umowy przez ministrów spraw 
zagranicznych obu państw (Warszawa),
- ustawa o ratyfi kacji umowy (Dz. U. nr 122, 
poz. 823) - zgoda Sejmu RP na dokonanie raty-
fi kacji umowy przez Prezydenta RP,
- ratyfi kacja umowy przez Prezydenta RP (Kuź-
nica Białostocka),
- ratyfi kacja umowy przez Prezydenta Białorusii

Promocja, priorytety 
i możliwości wzrostu eksportu

Mikołaj Oniszczuk 

ak można by ująć syntetycznie treść merytoryczną 
VI Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eks-
porterów Polskich, jaka odbyła się 17 czerwca br. 
w Warszawie.

Przybliżając nieco – dominowały w niej trzy bloki tematyczne, 
tj. priorytety branżowe i geografi czne eksportu, jego promocja 

i sposoby wsparcia oraz praktyczne aspekty działalności eks-
portowej na rynkach europejskich i światowych, z akcentem 
na atuty, ale i na bariery.  Było to, bodaj najważniejsze spotka-
nie gospodarcze w kraju w czerwcu, a to ze względu i na wagę 
tematyki, i na nadzwyczaj kompetentne grono uczestników, 
w tym referentów poszczególnych kwestii, i na bezpośredni 

T
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udział blisko 200 przedstawicieli realnego sektora gospodar-
ki, czyli producentów, eksporterów i inwestorów. I to dla nich 
była ta konferencja, bo od ich przedsiębiorczości i skuteczności 
działania zależą efekty realizacyjne. Ale by były one wyższe i 
bardziej osiągalne, potrzebne są nie mniej konkretne działania 
wspierające ze strony struktur administracji rządowej, central-
nej i regionalnej.
O nich mówili m.in. przedstawiciele resortów gospodarczych, 
województwa mazowieckiego i banków. W spotkaniu z eks-
porterami wziął udział Eugeniusz Grzeszczak, Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Premiera Donalda Tuska. Wiceminister  Go-
spodarki Rafał Baniak omówił aktualny stan gospodarki oraz 
kierunki i instrumenty promocji, w kontekście kreowania spe-
cjalności eksportowych.  Współbrzmiały ze sobą wystąpienia 
przedstawicieli kierownictw resoru rolnictwa i rozwoju wsi Ar-
tura Ławniczaka, resortu rozwoju regionalnego  i, jak zawsze, 
merytorycznie użyteczne i frapujące poglądy naukowców – 
praktyków z Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur 
i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej, z ich dyrektorami – prof. dr hab. Ryszardem Michalskim 
i Andrzejem Kowalskim – na czele. O promocji eksportu na 
przykładzie powiatu opatowskiego mówił starosta opatowski 
i Przewodnicący Związku Powiatów Kazimierz Kotowski. Już 
ten fakt potwierdza, że istnieje realna współpraca między wła-
dzami administracyjnymi a środowiskiem naukowym, a idąc 
dalej – obu tych środowisk z realnym sektorem gospodarki. A 
to jest ważny aspekt i droga konstruktywnego działania.  

 

Ożywienie eksportu jest już faktem
O kondycji polskiego eksportu, ocenianej w skali makro, de-
cydują przede wszystkim dwa czynniki: sytuacja gospodarcza 
w kraju i popyt na rynkach zagranicznych. Z ocen ekspertów 
i analityków wynika, że w minionych miesiącach obecnego 
roku mamy do czynienia z poprawą koniunktury w polskiej 
gospodarce i z przyspieszeniem obrotów handlowych z za-
granicą. Dla potwierdzenia tylko – produkcja przemysłowa 
w marcu br. w stosunku do marca ub. roku wzrosła o 12,3%, 
eksport o 27%, a produkt krajowy brutto o około 3%. Rosną 
też inwestycje zagraniczne w Polsce, np. w marcu  br. ich na-
pływ wyniósł 1,3 mld euro. Mniej optymistycznie wygląda sy-
tuacja na rynkach światowych, gdzie, jak w Unii Europejskiej, 
oznakom pewnego ożywienia towarzyszą mniej korzystne zja-
wiska, w postaci choćby kryzysu fi nansowego w strefi e euro, 
z Grecją na czele. Podejmowane pakiety działań oszczędno-
ściowych mogą wpływać niekorzystnie na ograniczenie popy-
tu wewnętrznego, nawet w bogatych Niemczech, a to nolens 
volens może odbić się też na zmniejszeniu importu również z 
Polski. Jest więc trochę optymizmu, ale i obaw. Ten fakt powi-
nien skłaniać naszych eksporterów do realnego i przezornego 
działania. Na szczęście sprzyjają nadal korzystne dla eksportu 
relację kursowe i że jesteśmy daleko od Grecji i w kilkuletniej 
odległości od członkostwa w strefi e euro. Na bliskich nam ryn-
kach wschodnich, a więc na ukraińskim czy białoruskim, też 
nie ma zasadnych póki co przesłanek do budowy wizji zbyt 
optymistycznych. Białoruś jakby drzemie w niezdecydowaniu, 
w którą stronę pójść we współpracy, a Ukraina, bez reform i 
pieniędzy, na razie ogranicza się do deklaracji, co na dobrą 
sprawę chce zmienić w gospodarce. Trzeba dać jej trochę czasu 
i szans na spodziewane ozdrowienie. Na razie jest w objęciach 
tylko Rosji. Unia Europejska, w tym jej Polityka Wschodnia, 
jest mało konkretna. Też czeka, co będzie dalej. Ale czas to 
pieniądz i jego strata kosztuje. Nas także, choć nadal pozo-

staje dla naszego kraju niezmiennie partnerem priorytetowym 
i strategicznym. Obroty polsko-ukraińskie, po ubiegłorocznej 
zapaści, zaczynają rosnąć. Jakaś doza optymizmu więc jest.

W trosce o perspektywy
Wszystkie te wątki przewijały się i w wystąpieniach referen-
tów, i w wypowiedziach, i dyskusji.  Mniej lub bardziej kon-
kretnie, ale jednoznacznie, z przesłaniem i zachętą do aktyw-
nych działań, adresowanych zarówno do wysokich szczebli 
decyzyjno-administracyjnych, jak i do siebie. Wspólnym mia-
nownikiem tego były „trzeźwe” oceny, sugestie, propozycje, 
ale i uwagi krytyczne. Te ostatnie, bo one z natury rzeczy są 
najciekawsze, dotyczyły m.in. słabej koordynacji współpracy 
między resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za promo-
cję eksportu, mimo otwartości na taką współpracę ze strony 
Ministerstwa Gospodarki; procedur biurokratycznych doty-
czących korzystania z unijnych funduszy proinnowacyjnych; 
trudności w dostępie do usług bankowych, w tym kredyto-
wych; niedostatecznego wspierania eksporterów w dostępie do 
zamówień organizacji międzynarodowych czy obsady kadro-
wej niektórych placówek handlowo-ekonomicznych za grani-
cą. Nie ganiono co prawda placówek, a nawet niektóre, jak 
w Kijowie czy w Madrycie, chwalono, to jednak postulowano 
potrzebę lepszej dystrybucji opracowań i materiałów i aktyw-
niejszego monitoringu sytuacji na rynkach krajów ich urzędo-
wania, z uwzględnieniem potrzeb podmiotów gospodarczych, 
a nie tylko urzędników w resortach. Chodziłoby o sugerowanie 
czy wręcz podpowiadanie, na co eksporterzy powinni zwracać 
uwagę w ich działaniu na rynku. Bo notatki typu „wypiesz-
czek” są nikomu niepotrzebne i nieprzydatne. Stawiać trzeba 
nie na ilość, a na jakość, nawet w tak nobliwej działalności, jak 
dyplomacja ekonomiczna.
Z propozycji konstruktywnych – sugerowano potrzebę m.in. 
utworzenie Rady Rozwoju Eksportu przy Ministrze Gospo-
darki, która byłaby forum programowania, koordynacji i mo-
nitorowania polityki proeksportowego rozwoju gospodarki, a 
także Banku Rozwoju Eksportu, na bazie Banku Gospodarki 
Krajowej i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
dla obsługi i doradztwa fi nansowego w zakresie eksportu. 
Całość tych i innych wniosków ujęta została w stanowisku 
konferencji. Konferencję prowadził i podsumował Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia, Mieczysław Twaróg. Za dobre wyniki 
eksportowe, tytułem „Lider Polskiego Eksportu”, wyróżniono 
45 eksporterów, którym wraz z listami gratulacyjnymi, wrę-
czono medale i puchary. Wśród medalistów znalazły się m.in. 
spółki Sokołów i Mokate, Zakłady Mięsne Łmeat Łuków, Fa-
bryka Łożysk Tocznych w Kraśniku i Zakłady Azotowe w Tar-
nowie Mościcach, a wśród nagrodzonych pucharami – Huta 
Szkła Gospodarczego i Huta Stalowa Wola, spółki Inter Groc-
lin Auto, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie oraz Zakłady Mięsne 
„Dobrosławów” i Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy”.

Mikołaj Oniszczuk  
Ekonomista, publicysta, dyplomata z bli-
sko 20 letnim stażem w służbach ekono-
miczno-handlowych polskich placówek 
dyplomatycznych za granicą
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Ukraińskie realia gospodarcze

Wszystko jest dobrze, tylko 
ludzie narzekają

Mikołaj Oniszczuk 

ak można by skomentować wyniki za okres czterech 
miesięcy br. w gospodarce ukraińskiej. Z opubliko-
wanych danych Państwowego Komitetu Statystyki 
Ukrainy wynika to czytelnie i jednoznacznie. Po za-
paści gospodarczej w roku 2009 – zarysowują się 

pierwsze oznaki wzrostu, które jeszcze o niczym znaczącym 
nie świadczą, bo to i za krótki okres czasu, i myląca, bo niska 
baza do porównań. Dopiero wyniki całoroczne potwierdzą, jak 
jest naprawdę. Ujawnią też fakty, co i w jakim stopniu zmienia 
się w poziomie życia ludności. A ponadto – ile są warte dekla-
racje obecnej władzy.

Żeby nie utonąć w gąszczu liczb i wskaźników, przytoczę tylko 
te, które dają w miarę wiarygodną odpowiedź na trzy pytania: 
jakie są pozytywy, jakie negatywy i co z tego może wynikać 
– dla samych Ukraińców, ale i dla naszego partnerstwa gospo-
darczego? Do pozytywnej tendencji zaliczyć trzeba powrót na 
ścieżkę wzrostu produkcji przemysłowej 
I obrotów handlowych z zagranicą. Produkcja przemysło-
wa wzrosła w kwietniu br. w stosunku do kwietnia ub. roku 
o 17,4%, a od stycznia do kwietnia br. o 12,6%. Tradycyjnie 
już decydują o tym wyniki 
w tradycyjnych branżach 
produkcji, tj. produkcja 
wyrobów hutniczych, która 
wzrosła w okresie styczeń 
– kwiecień br. o 22,2%, 
wyrobów z metali – przy 
wzroście o 28% oraz wy-
robów przemysłu chemicz-
nego i petrochemicznego, 
gdzie odnotowano wzrost 
o 23,6%. Ale już znacznie niższe wskaźniki wzrostu są w ta-
kich dziedzinach, jak produkcja wyrobów przemysłu lekkiego, 
bo tylko o 7,2% czy przemysłu spożywczego, bo o 1,2%. W 
handlu zagranicznym też zarysowały się tendencje wzrostu, po 
załamaniu w roku minionym. Eksport ukraiński w I kwartale 
br. w stosunku do I kwartału ub. roku wzrósł o 24,6%, a import 
o 20,7%. W strukturze towarowej eksportu dominują dostawy 
produktów i wyrobów przemysłu mineralnego, wyroby meta-
lowe, produkty chemiczne i artykuły pochodzenia roślinnego. 
W imporcie – gaz ziemny i ropa naftowa.
W strukturze geografi cznej, również tradycyjnie, dominują 
kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Rosja, przy 
znaczącej, ale mniejszej roli krajów Unii Europejskiej. Dla 
ilustracji – w eksporcie udział krajów WNP wynosi 35,1% 
( w ub. roku – 32,6%), w tym Rosji – 24,8%, a w imporcie 
– odpowiednio 44,6% i 38%. Udział krajów UE jest niższy 
i wynosi – w eksporcie – 23,3% (24,6% w ub. roku), a w im-
porcie – 30,9% (30,2% w ub. roku). Niewiele zmieni się w tym 
układzie globalnym, skoro w I kwartale br. eksport ukraiński 
do Rosji wzrósł o 64,3%, a import z Rosji aż 2,2 raza. Wysoką 

dynamiką odznacza się ponadto eksport ukraiński do Turcji, 
Indii, Polski (o 48,6%), Włoch i Niemiec, a także import – z 
Chin o 55,4%, Włoch o 37,6%, Białorusi o 37,3%, ale już z 
Polski o 11,9%, z Niemiec o 8,1%, a import z USA spadł o 
10,2%. Do pozytywów zaliczyłbym także wzrost przewozów 
w transporcie o 15,3%. Jeżeli jest co wozić, to już dobrze.

To są przejawy przejaśnienia, ale do „słońca” jednak daleko, 
choć już się nie oddala od pięknej Ukrainy. A dlaczego – dale-
ko? Są co najmniej dwa zjawiska, które mogą niepokoić.
Pierwsze – to brak jednak gwarancji stabilności politycznej te-
raz i w dłuższym okresie czasu. A gospodarki nie da się odizo-
lować od polityki. I nie chodzi tu tylko o to, że – jak twierdzą 
niektórzy komentatorzy – „Kijów jest w objęciach Moskwy”, 
ale nie widać póki co zapowiadanej w kampanii wyborczej 
„zrównoważonej polityki w stosunkach z Rosją i z Unią Eu-
ropejską”. Opozycja ukraińska też nie składa broni. Nic więc 
dziwnego, że inwestorzy zagraniczni są zaniepokojeni i ostroż-
ni w lokowaniu swoich kapitałów na Ukrainie. W I kwartale br. 
ulokowali oni netto tylko 98,3 mln USD. To prawie nic. Polscy 
inwestorzy też się przyglądają, choć są rynkiem ukraińskim 

zainteresowani. Drugie 
zjawisko – to brak reform 
strukturalnych w gospo-
darce. Ciągle są zapowie-
dzi, a zmian nie widać. Ja-
skrawym tego przykładem 
jest rolnictwo, nie mówiąc 
już o energooszczędności, 
modernizacji czy modnej 
dziś – innowacyjności. A 
bez tego – na produkcji 

przestarzałej i na eksporcie surowców i półfabrykatów nie ma 
co marzyć o konkurencyjności i polityce prorozwojowej. A 
patrząc przez pryzmat wyników minionych czterech miesięcy 
niepokoić muszą takie fakty i zjawiska, jak spadek inwestycji 
produkcyjnych w stosunku do I kwartału ub. roku o 8,5%, a w 
okresie styczeń – marzec br. o 12,5%, produkcji budownictwa 
o 21,4%, nie mówiąc już o spadku pogłowia bydła o 3,3%. Na-
dal jest niepokojąco niska dynamika popytu i sprzedaży w han-
dlu wewnętrznym, przy wysokiej stopie infl acji, sięgającej już 
w minionych czterech tylko miesiącach 6,9%. Rosną też ceny 
wyrobów przemysłowych, bo o 10,1%. Co z tego, że średnia 
płaca robocza brutto w okresie styczeń – kwiecień br. wzrosła 
o 17,2% i ukształtowała się na poziomie 1933 UAH (co przy 
kursie 1 USD = 8 UAH, stanowi około 240 USD), skoro ceny 
podstawowych produktów wzrosły zdecydowanie wyżej. Na 
przykład ceny cukru o 21,6%, warzyw o 33,7%, serów, mleka 
kefi rów, masła i jaj – w granicach 8 – 19,7%. I znów, jak w 
powiedzeniu – „nie dla wszystkich jednakowa miska”. A co 
mają powiedzieć mieszkańcy obwodów – tarnopolskiego, wo-
łyńskiego, czernihowskiego czy chersońskiego, gdzie poziom 

T

Są co najmniej dwa zjawiska, które 
mogą niepokoić, pierwsze - to brak 
gwarancji stabilności politycznej, 
drugie - to brak reform struktural-
nych w gospodarce.
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płac jest niższy o 24% od średniej krajowej? Nie przeczernia-
jąc obrazu – sytuacja jest trudna i dla mieszkańców, ale i dla 
rządzących. Ci ostatni – na deklaracjach i obiecankach – nie 
zbudują zasobnej Ukrainy.

Nikt się oczywiście z tej sytuacji u nas nie cieszy, ani -  tak jak 
i dla mnie, stan ten nie może być obojętny, na zasadzie „moja 
chata skraju”. I nie jest, bo to nasz sąsiad, a z bogatym lepiej 
sąsiadować. Nie jest obojętny dla naszych przedsiębiorców, 
eksporterów i inwestorów. Zobowiązuje nas dobrosąsiedztwo, 
partnerstwo i Partnerstwo Wschodnie.
To ostatnie nie może jakoś w dobie zjawisk kryzysowych w 
Unii – nabrać konkretów realizacyjnych. Nie może być jednak 
atrapą tylko dobrożyczliwości. Stąd odbywa się sporo spotkań 
biznesowych z Ukraińcami, na których wspólnie zastanawia-
my się, co i jak zmienić i poprawić, by efekty naszej współ-
pracy były widoczne i odczuwalne, a nade wszystko korzystne 
dla obu stron. Potwierdza to ogólnopolska konferencja eks-
porterów, która zorganizowana była 17 czerwca br. przez Sto-
warzyszenie Eksporterów Polskich w Warszawie. Na niej to, 

po raz kolejny, z udziałem przedstawicieli banków i resortów 
gospodarczych, ekspertów i eksporterów, omówione zostały 
konkretne zadania i działania wspierająco-promocyjne, mające 
na celu odbudowanie i wzmocnienie naszej pozycji na rynkach 
unijnych i wschodnich, w tym na Ukrainie. Jedno jest pewne 
– poprawić trzeba warunki dostępu i prowadzenia działalności 
gospodarczej na Ukrainie. Wtedy poziom 10 miliardów USD 
wzajemnych obrotów i 1 miliarda USD polskich inwestycji na 
Ukrainie będzie osiągalny w bardzo krótkim czasie, nawet jed-
nego roku. Bądźmy więc kreatywni i ofensywni.
 

Mikołaj Oniszczuk  
Ekonomista, publicysta, dyplomata z bli-
sko 20 letnim stażem w służbach ekono-
miczno-handlowych polskich placówek 
dyplomatycznych za granicą

dyskusji nad założeniami projektowanych 
zmian w zakresie kształcenia zawodowego i 
ustawicznego, przygotowanych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej, dały się wyodrębnić 
trzy zasadnicze nurty:

- głos przedstawicieli pracodawców, którzy są najbardziej zain-
teresowani racjonalnym, efektywnym, zgodnym z wymogami 
rynku pracy rozwijaniem w regionie tzw. kapitału ludzkiego,
- stanowisko reprezentantów strony instytucjonalnej, zaanga-
żowanej w rozwiązywanie problemów rozwojowych regionu,
- postulaty osób świadczących usługi zawodowe na rzecz pra-
cobiorców i uczącej się młodzieży.

Pracodawcy
W wypowiedziach pracodawców zwracano uwagę na ko-

nieczność podniesienia prestiżu pracowników z wykształceniem 
zawodowym. Umiejętność obsługi maszyn, urządzeń, instalacji 
powinna społecznie nobilitować (Z. Żuk, prezes Spółdzielni 
„Łuksja”, kanclerz BCC na Lubelszczyźnie). Obecnie jest do-
kładnie odwrotnie – w powszechnej opinii uważa się, że wy-
kształcenie zawodowe uzyskują tylko ci, którzy intelektualnie 

nie są w stanie sprostać wymogom liceów ogólnokształcących. 
Niestety ten sposób myślenia ciąży również na pracy decyzyj-
nej organów rządowych. W materiałach przygotowanych przez 
MEN nie zapewnia się drożności między szkołą zawodową a 
technikum (poseł T. Sławecki, wiceprzew. Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży Sejmu RP). Uczeń po szkole zawodowej 
nie będzie miał możliwości kontynuacji nauki w technikum i 
uzyskania matury, nie wspominając o dalszej edukacji. To grozi 
tworzeniem „getta zawodowego” i stanowi wyraźne cofnięcie 
w stosunku do obecnych rozwiązań systemu edukacyjnego. 
Marginalizuje a priori młodzież w trudnych warunkach ma-
terialnych, wychowującą się choćby w niepełnych rodzinach 
lub w jednostkach opiekuńczych. Nie można odmawiać tym 
ludziom normalnej, choć często trudnej i dłuższej drogi do wy-
kształcenia. Dramatem jest jednak przy tym pośrednie potwier-
dzenie przez decydentów najwyższego szczebla faktu, że mło-
dzież ze szkół zawodowych uważa się za gorszą od licealistów 
i absolwentów techników. 

W rezultacie takiego podejścia do szkolnictwa zawodowego 
mamy obecnie sytuację, w której przy prawie 15-procentowym 
bezrobociu brakuje wykształconych zawodowo pracowników. 
W fi rmie „Mostostal” maszyny obsługują studenci pedagogiki 
po kursach przysposabiających. „Budowlanka” cały czas po-
szukuje fachowców. W 2010 r. polscy pracodawcy pobiją re-
kord zgłaszając do urzędów pracy chęć zatrudnienia 200 tys. 
fachowców ze Wschodu. 

Pracodawcy podnosili w dyskusji także bardziej szczegó-

Kształcenie zawodowe i ustawiczne 
– Dyskusja wokół projektowanych zmian
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS – Biała Podlaska, 26.03.2010 r.

W

Jacek Brdulak

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li RECTUS inaugurując swoją działalność zor-

ganizował debatę pt. Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne – założenia projektowanych zmian
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łowe problemy. Potrzebna jest dyskusja na temat fi nansowania 
szkolnictwa zawodowego, na przykład poprzez staże pracow-
nicze lub ulgi dla przysposabiających do zawodu. W branży 
odzieżowej wykształcenie szwaczki trwa rok. Pracodawca po-
nosi koszty (np. instruktora zawodu, psutego materiału, czasa-
mi maszyn). Nie ma natomiast efektów. W niektórych zawo-
dach jest łatwiej – u fryzjera stażysta może choćby myć głowę i 
uczestniczy w produkcji usługi. W branży transportu samocho-
dowego zlikwidowano w 1986 r. zawód „kierowca zawodowy”. 
Obecnie mamy zawód „technika transportu drogowego”, dla 
którego właściwe ministerstwo przygotowało programy szko-
leniowe odpowiadające studiom podyplomowym na uczelniach 
wyższych. Trzeba przywrócić zawód „kierowca” dla absolwen-
tów 3-letnich szkół zawodowych, którzy mogliby kierować sa-
mochodami ciężarowymi w ruchu krajowym i przygotowywać 
się do zawodu „technika transportu drogowego” uprawniają-
cego do prowadzenia najcięższych pojazdów zgodnie z wy-
mogami Unii Europejskiej (dyr. S. Kostjan, ZMPD). Inaczej 
niedługo nikt nie będzie mógł prowadzić w Polsce zwykłych 
ciężarówek. Problem dotyczy rzeszy 900 tysięcy pracowników 
sektora transportu drogowego. Od momentu wprowadzenia 
w ubiegłym roku nowych branżowych przepisów dla kierow-
ców certyfi katy techników 
otrzymało 78 osób, a rocz-
nie powinno otrzymywać je 
20 tys. osób. Pracodawcy w 
branży transportu samocho-
dowego mają świadomość 
konieczności powoływania 
regionalnych, specjalistycz-
nych ośrodków szkolenia 
zawodowego kierowców 
(tory przeszkód, symula-
tory, samochody do jazd, 
zaplecze hotelowe). Tu 
bardzo przydałaby się pomoc fi nansowa państwa. Dlaczego 
wszystkie koszty mają obciążać tylko pracodawców? Może za-
miast kilku „Orlików” (a najlepiej obok nich) wesprzeć tego 
typu infrastrukturę edukacyjną. Potrzebne jest szybkie działa-
nie. Już obecnie trzeba odmawiać przyjęcia do pracy ludziom 
z wyższym i średnim wykształceniem bez certyfi katów zawo-
dowych. Doraźnym wyjściem z sytuacji było zatrudnienie w 
Polsce kilku tysięcy zawodowych kierowców ze Wschodu. Tak 
robi np. przedsiębiorstwo autobusowe MZA w Warszawie. Nie 
jest to jednak żadne rozwiązanie dla młodych Polaków, któ-
rym kolejne przepisy bez rozwijanej infrastruktury edukacyjnej 
utrudniają dostęp do pracy. 

Pracodawcy zwracali uwagę na dotkliwy problem niedo-
pasowanie kierunków kształcenia na wyższych szczeblach 
(policealnym i akademickim) do potrzeb rynku pracy. W wo-
jewództwie lubelskim studiuje przykładowo 8 tys. studentów 
na pedagogice, czyli dokładnie tyle osób ile powinno odejść 
z zawodu nauczyciela w wyniku zapowiadanych zmian struk-
turalnych szkolnictwa. Uczyć się chcą wszyscy, co jest zjawi-
skiem pozytywnym, pod warunkiem racjonalnych, zawodo-
wych wyborów (prezes T. Kucharuk, Agencja Consultingowa 
RECTUS). Inaczej mamy zjawisko spadku jakości uczenia na 
wszystkich szczeblach. Poziom absolwentów niektórych uczel-
ni nie zapewnia im sukcesu w szkołach zawodowych, gdy chcą 
uzyskać dodatkowy zawód. Rodzi się pytanie, kto będzie pono-
sił koszty przekwalifi kowania bezrobotnych „magistrów”.

 

Instytucje
Ministerstwo Oświaty powołało zespół ds. kształcenia za-

wodowego (p. A. Dudek-Janiszewska, lubelski Wicekurator 
Oświaty). Kształcenie zawodowe staje się obecnie prawdziwym 
„oczkiem w głowie” resortu. W programach ustalono, że 50%, 
60% czasu nauki (w zależności od typu szkół) poświęconego 
zostanie nauce zawodu. W ostatnich latach udział tego czasu 
systematycznie malał. Również subwencje oświatowe będą 
kierowane przede wszystkim do szkolnictwa zawodowego. 

Rośnie udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem 
(w powiecie bialskim 13%), choć jest on ciągle dwukrotnie 
niższy niż osób z wykształceniem zawodowym (28%). Urzędy 
pracy tworzą warunki znalezienia pracy wszystkim chętnym 
(dyr. E. Tymoszyński, PUP w Białej Podlaskiej). Dotyczy to 
osób:
- bez kwalifi kacji,
- uzupełniających kwalifi kacje,
- zmuszonych do zmiany kwalifi kacji. 

Są środki na uczenie zawodu, przykładowo, we wspomnia-
nym w dyskusji budownictwie (tynkarz, glazurnik, posadzkarz 
i in.). Zwraca uwagę fi nansowanie przez PUP studiów podyplo-
mowych dla absolwentów studiów wyższych. W 2010 r. spo-

śród programów o wartości 
ok. 20 mln zł duża część 
przeznaczona zostanie na 
naukę ludzi posiadających 
już jakieś kwalifi kacje. 

Ważne głosy padły 
ze strony przedstawicie-
li Ochotniczych Hufców 
Pracy (dyr. M. Doroszuk) 
i Zakładów Doskonalenia 
Zawodowego (dyr. H. Za-
charuk). OHP podlega Min. 

Pracy i Spraw Socjalnych, stanowiąc instytucjonalne narzędzie 
rozwiązywania problemu młodzieży zagrożonej marginalizacją 
społeczną. Tworzy w woj. lubelskim mobilne centra informa-
cji zawodowej (mciz), które jadą do określonych środowisk i 
skupisk miejskich. W orientacyjnym podziale aktywności mciz 
między bezrobotnych i młodzież szkolną, wyraźną przewagę 
mają ci pierwsi (60%). Oznacza to zarazem, że OHP nie są w 
stanie zaspokoić wszystkich potrzeb informacyjnych szkół. Od 
2009 r. tworzone są tzw. młodzieżowe centra kariery. OHP ma 
na ten cel do 2013 r. ok. 90 mln zł. Aby środki te mogły być 
efektywniej wykorzystywane, OHP powinna uzyskać status in-
stytucji edukującej, kształcącej, która mogłaby tworzyć szkoły 
zawodowe. Organizacja wspiera także zatrudnianie młodocia-
nych – na ten cel w woj. lubelskim przeznacza się rocznie 2 mln 
zł, co można przeliczyć na 600 zatrudnionych osób. Zakłady 
Doskonalenia Zawodowego o statusie szkół niepublicznych 
mają w woj. lubelskim 1200 uczniów. Współpraca z praco-
dawcami układa się bardzo dobrze. Podstawowym problemem 
jest chroniczne niedofi nansowanie i nierówne traktowanie 
dotacyjne szkolnictwa publicznego i niepublicznego. Szkoły 
niepubliczne mają w Polsce 15% uczniów, a w szkolnictwie 
zawodowym udział ten jest znacznie większy. Jednak dotacja 
na jednego ucznia jest niższa niż w szkolnictwie państwowym i 
wynosi niezmiennie 224 zł przy ciągle rosnących kosztach.

 

Usługi okołoedukacyjne
Na ważną sprawę zwrócili uwagę reprezentacji doradców 

zawodowych (p. R. Kowal, doradca zawodowy). Szkoły nie 

Potrzebna jest dyskusja na temat 
fi nansowania szkolnictwa zawodo-
wego, na przykład poprzez staże pra-
cownicze lub ulgi dla przysposabiają-
cych do zawodu.
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mają pieniędzy na zatrudnianie doradców zawodowych. Kieru-
ją na te stanowiska nauczycieli przedmiotów, którzy nie wypra-
cowują pensum dydaktycznego. Podstawą ich kompetencji do-
radczych są kursy i rzadziej – studia podyplomowe. Dyrektorzy 
szkół nie chcą się godzić na doradztwo otwartego rynku pracy. 
Jednym z argumentów jest to, że dotyczy ono młodzieży w kla-
sach maturalnych, która musi się wtedy intensywnie uczyć. W 
rezultacie o wyborach zawodowych maturzystów najczęściej 
przesądzają sugestie rodziców i idealistyczne wyobrażenia 
młodych, pozostające często w sprzeczności z realiami rynku 
pracy.

prof. dr hab. Jacek Brdulak
Jest pracownikiem Katedry Geografi i 
w Szkole Głównej Handlowej. Specjali-
zuje się w problematyce transportu mię-
dzynarodowego i systemu transportowe-
go Polski.

ednym ze sposobów rozwiązywania współczesnych 
problemów społeczno-gospodarczych jest przedsię-
biorczość społeczna. Zaobserwować można w Polsce 
wzrastające zainteresowanie tym rodzajem gospoda-

rowania ze względu na cele jakie przyświecają inicjatywom 
przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne 
różni od podmiotów komercyjnych fakt, iż przedsiębiorstwa 
społeczne przeznaczają wygenerowany zysk na cele społecz-
ne. Taka logika działania determinuje szereg potencjalnych 
korzyści jakie przedsiębiorstwa społeczne kształtują w rejonie 
swojego funkcjonowania. Społeczne zorientowanie nie spro-
wadza się tu jedynie do kwestii kapitałowych, ale uwzględnia 
również charakter aktywności podmiotu.  Jest to bezpośrednio 
związane ze zmianą paradygmatu, jaką zauważa się w teoriach 
przedsiębiorstw. Jedną z głównych wykładni funkcjonowania 
przedsiębiorstw staje się obecnie podmiotowość człowieka1. 
Uwzględniając ten punkt widzenia  przedsiębiorstw społecz-
nych nie należy rozróżniać ze względu na ich instytucjonal-
no-prawny profi l, ale na sposób prowadzenia działalności go-
spodarczej, przeznaczania zysku, udziału przedsiębiorstwa w 
lokalnej strukturze społeczno-gospodarczej. Ponadto odnosząc 
się do koncepcji przedsiębiorcy Schumpetera, który określa 
przedsiębiorców jako jednostki, które inicjują „nowe rozwią-
zania ” w procesie produkcji, należy zaznaczyć aspekt inno-
wacji w przedsiębiorczości społecznej. Innowacyjność w tym 
przypadku może dotyczyć2:
• wprowadzenia nowego produktu lub nowej jakości produktu 
• wprowadzenia nowych metod organizacji i/lub produkcji, 
otwarcia nowego rynku 
• zdobycia nowego źródła surowców lub odnowienia danej 
branży organizacji,
• nowych relacji z rynkiem ( m.in. praktyki kontraktowania 
usług przez władze publiczne)
• nowych form przedsiębiorstw ( np. formy prawne przedsię-
biorstw społecznych w Belgii, Francji, Portugalii, Polsce, we 
Włoszech),

Obok innowacji najważniejszym komponentem przedsię-
biorczości społecznej jest jej lokalne zakorzenienie. W konse-
kwencji uznaje się, że gospodarka społeczna może mieć znacz-
ny wpływ na pobudzanie i kształtowanie rozwoju lokalnego i 

regionalnego. 
Rozwój jest wypadkową wielu czynników.  Bez względu 

na rodzaj podziału przyjmuje się, że czynnikami rozwoju re-
gionu są te elementy struktury terytorium, które są lub mogą 
być uruchomione w celu prowadzenie działalności w sferze 
produkcji, podziału, obiegu i konsumpcji3. Znając i identy-
fi kując poszczególne części składowe dąży się do uzyskania 
optymalnego efektu, którym jest jak podaje J.Brdulak -  „peł-
na harmonia elementów systemu społeczno-gospodarczego w 
danym regionie, zapewnienie możliwie dużego, racjonalnego 
bogactwa mieszkańcom oraz uzyskanie warunków stabilnego, 
długookresowego wzrostu gospodarczego. W związku z tym 
kluczowym zagadnieniem staje się znalezienie odpowiedzi: 
jak to zrobić, i przy wykorzystaniu jakich środków”4.

Defi niując tzw. czynniki twarde rozwoju, uwzględnić nale-
ży również czynniki nie podlegające jednoznacznej kwantyfi -
kacji, ale nadające kierunek procesom rozwojowym. Do takich 
czynników należą5: 
• istnienia skutecznego przywództwa,
• szerokiego współuczestnictwa całej ludności w podejmowa-
nych działaniach,
• zdefi niowania jasnych, akceptowalnych i sprawdzonych kie-
runków strategicznych rozwoju,
• zaufania i powszechnej zgody na współpracę i partnerstwo 
publiczno-prywatne,
• wrażliwości na tożsamość kulturową i strukturę społeczno-
polityczną regionu,
• konieczność ciągłej obserwacji i weryfi kowania podejmowa-
nych działań w zgodzie z uzyskiwanymi zmianami struktural-
nymi oraz zmieniającymi się wpływami otoczenia. 

     

Przedsiębiorczość społeczna 
w obszarach edukacji
J

1. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, ss. 208-311
2. E Leś, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne, WUW, 
Warszawa 2008. s. 41-42.
3. Z. Strzelecki, Polityka regionalna, w: Gospodarka regionalna i lokal-
na, (red.) Z. Strzelecki, PWN Warszawa 2008, s.80.
4. J. Brdulak, System regionalny, w: Geografi a ekonomiczna, (red) K. 
Kuciński, Ofi cyna Wolterss Kluwer Polska, Warszawa, 2009 s. 430.
5. J. Brdulak, System  regionalny… op.cit. ss. 436-37.

Ewelina Florczak
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Wpływ na kształtowanie poszczególnych płaszczyzn 
aspektów społeczno-gospodarczych regionu leży w  kompe-
tencji szerokiego kręgu społecznego. Rozróżnienie na możli-
wości wpływu wynikają z kompetencji formalnych, zakresu 
możliwości kompetencyjnych, ale przede wszystkim z aktyw-
ności lokalnych instytucji spoza administracji publicznej i nie-
formalnych, zwyczajowych  relacji kształtujących sprzyjający 
klimat dla rozwoju. 

Jedną z podstaw kształtowania poszczególnych czynników 
rozwoju jest odpowiednia edukacja na różnych szczeblach w 
regionie. Ośrodki edukacyjne w znaczącym stopniu mają po-
tencjał na współuczestnictwo w procesach wpływających na 
rozwój lokalny i regionalny. Obserwuje się sprzężenie zwrotne 
w perspektywie horyzontalnej i wertykalnej pomiędzy insty-
tucjami edukacyjnymi a innymi podmiotami państwowymi i 
prywatnymi.

Szczególnie dotyczy to edukacji w zakresie kształcenia 
zawodowego, wpisanego w gałęziową strukturę gospodarki 
regionu. Dlatego też tak istotne jest aby edukacja nie była tyl-
ko „wartością samą w sobie”, ale była taktycznie osadzona w 
specyfi ce społeczno-gospodarczej regionu. Wymaga to szcze-
gólnie zarówno prognozowania kierunku rozwoju w dłuższej 
perspektywie czasu, ale również czujności i elastyczności na 
zmieniające się na bieżąco uwarunkowania.  Wpływa to na 
konieczność formowania różnych rodzajów ofert edukacyj-
nych – zaczynając od szkolnictwa powszechnego do innych 
alternatywnych ośrodków 
edukacyjnych. Mowa tu  
nie tylko o różnorodnych 
strukturach instytucjonal-
nych, ale o programach 
szkoleniowych jakimi 
dysponują j jakie oferują. 
Tutaj należy odwołać się 
do kierunków, specjalności 
edukacyjnych z także kur-
sów i szkoleń zawodowych 
adekwatnych do zapotrze-
bowań regionu i dążeniach do właściwej korelacji z istotnymi 
czynnikami wpływającymi na koniunkturę w regionie. Dlate-
go współpraca i tworzenie sieci relacji pomaga w patrzeniu na 
region jak na integralną całość, wymagającą  zintegrowanych 
mechanizmów działania różnych dziedzin. W obliczu kom-
pleksowości czynników decydująca jest rola lokalnych lide-
rów życia społeczno-gospodarczego regionu. Ich świadomość, 
umiejętność oceny sytuacji  lokalnych instytucji oferujących 
usługi edukacyjne może pełnić decydującą rolę integrującą i 
koordynującą na lokalnym i regionalnym rynku.  Dotyczy to 
szczególnie kształcenia zawodowego, które w ostatnich latach 
było wyraźnie zaniedbane i zepchnięte na margines eduka-
cji szkolnej i akademickiej. Toczące się dyskusje w zakresie 
„kształcenie zawodowe a rynek pracy”, rozpatruje się w ska-
li makroekonomicznej, a także regionalnej. A co za tym idzie  
należy odpowiednie tworzyć odpowiednie regionalne zaplecze 
edukacyjne z uwzględnieniem odpowiednich proporcji po-
przez rozumienie edukacji jako inwestycji w kapitał ludzki i 
społeczny. 

Analizując zakres działań i charakter inicjatyw edukacyj-
nych, można uznać edukację za naturalny obszar działania 
przedsiębiorstw społecznych. Wynika to przede wszystkim ze 
zorientowania przedsiębiorstw społecznych na cele społeczne i 
położenie w strukturze gospodarczej. Należy się tu odnieść do 
potencjału i możliwości instytucjonalno-operacyjnych przed-

siębiorstw społecznych. Nastawienie na realizowania celów 
prospołecznych, oraz formalne działanie na styku państwa 
pozwala z jednej strony na aktywny i swobodny udział przed-
siębiorstw społecznych  w kształtowaniu polskiej struktury 
społeczno-gospodarczej, a z  drugiej strony na korzystanie z 
przywilejów i praw jakie im przysługują. 

Logika działania przedsiębiorstw społecznych już z zasa-
dy nadaje edukacyjno-szkoleniowy charakter funkcjonowania. 
Powoływanie przedsiębiorstw społecznych w celu przeciw-
działanie problemom społeczno-gospodarczym często wyma-
ga wcześniejszego przeszkolenia i wykwalifi kowania zarówno 
w zakresie wykonywania konkretnego zawodu, jak również 
w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności niezbędnych do 
prowadzenie działalności gospodarczej. Tutaj odnieść się moż-
na do często wskazywanej integracyjnej i reintegracyjnej roli 
przedsiębiorstw społecznych z rynkiem pracy. Rozumie się 
przez to aktywizacje ludzi narażonych na ekskluzję społeczno-
gospodarczą. Uwzględniając potrzeby rozwoju regionalnego, 
społecznego i ich bezpośrednie powiązania ze sferą edukacji 
można aktywizacje zawodową  rozumieć w kontekście szer-
szego kręgu benefi cjentów i interesariuszy. Nie tylko uwzględ-
niając grupy osób wymagających szczególnego wsparcia, ale 
również wychodząc naprzeciw specyfi ce regionu tworzyć ta-
kie zaplecze infrastruktury edukacyjnej wpisanej w strukturę 
gałęziową gospodarki, aby minimalizowała w przyszłości ry-
zyko wykluczenia społecznego. Edukacja w takim kontekście 

może nie tylko pełnić rolę 
zwalczania zaistniałych 
problemów, ale również, 
a może przede wszystkim  
pełnić rolę prewencyjną, 
zapobiegawczą. Odnosząc 
się do lokalnego zakorze-
nienia przedsiębiorstw 
społecznych i defi niując 
go jako integralny endo-
geniczny czynnik rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

można uznać edukacyjną działalność przedsiębiorstw społecz-
nych za podstawowy czynnik wpływający na dynamikę roz-
woju. Wskazać tu można nie tylko na wychodzenie naprzeciw 
lokalnych uwarunkowań, problemów, ale również na wspoma-
ganie i poszukiwanie innowacyjnych form zagospodarowania 
przestrzeni społeczno-gospodarczej.

       
W literaturze przedmiotu opisującej „Dobre praktyki pol-

skiej gospodarki społecznej”6  przywołany jest przykład Dział-
dowskiej Agencji Rozwoju S. A. w Działdowie. W ramach 
Agencji utworzono Działdowskie Centrum Edukacji i Kształ-
cenia Ustawicznego DAR (placówka niepubliczna), Dział-
dowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR ( placówka 
niepubliczna) Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego DAR (placówka publiczna) w skład której wchodzą : 
Szkoła Policealna dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogól-
nokształcące. Edukacja jest istotnym polem działania Agencji. 

4. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce 
małych fi rm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 32
6. A. Ciepielewska, Dobre praktyki polskiej gospodarki społecznej, 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, ss.121-130.
7.  Źródło: www.ngo.pl
8. B. Benyksiewicz, Programy edukacyjne, (w:) Nowy początek, Spo-
łeczna gospodarka rynkowa. (red.) B. Sadowska, Wydawca Fundacja 
Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań 2009,  ss.54-73.

Analizując zakres działań i charak-
ter inicjatyw edukacyjnych, można 
uznać edukację za naturalny obszar 
działania przedsiębiorstw społecz-
nych.

KWARTALNIK CELNY Nr 2 (11) 2010 CŁO PODATKI LOGISTYKA TRANSPORT12



Spółka we współpracy z innymi instytucjami PUP i WUP or-
ganizuje kursy teoretyczne z zakresu BHP, podstaw księgowo-
ści, ale również kursy zawodowe pozwalające na podniesienie 
kwalifi kacji lub przekwalifi kowanie. Dzięki kontaktom z lo-
kalnymi przedsiębiorcami słuchacze mają możliwość odbycia 
praktyk zawodowych w miejscach, gdzie mogą być potem za-
trudniani. 

 Innymi formami przedsiębiorczości społecznej oferujący-
mi usługi edukacyjne są Centra Integracji Społecznej. Powo-
ływanie tego typu podmiotów ma na celu przede wszystkim 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a ich działalność 
skierowana na reintegrację zawodową i społeczną osób, które 
dążą do usamodzielnienia ekonomicznego i powrotu na rynek 
pracy. Obecnie, wg danych bazy NGO7 w Polsce jest 39 Cen-
trów Integracji Społecznej. 

Szczególnie zorganizowaną strukturę pod względem ini-
cjatywy edukacyjnej oferuje Fundacja „Barka” w Poznaniu8, 
Wraz z tworzonymi przez nią podmiotami oferuje kursy za-
wodowe o różnym profi lu warsztatowym. Szkoła „Barki” 
prowadząca regionalny monitoring potrzeb, oraz dział edu-
kacji ogólnej i nauczanie zawodowe dąży do niwelowania 
negatywnych skutków szczególnych i najbardziej skrajnych 
dysproporcji społeczno-gospodarczych w regionie . Ponadto 
Stowarzyszenie Wydawnicze „Barka”, Stowarzyszenie Pogo-
towie  Społeczne, prowadzą działalność zarówno edukacyjną i 
aktywizującą skierowaną do lokalnej społeczności. Spotykaną 
również formą jest tzw. edukacja nieformalna – grupy samo-
kształceniowe (mających formułę uniwersytetów ludowych)  
i Szkoła Animacji Socjalnej. Szczególnie wyraźna jest tu ak-
tywność Fundacji w rozbudowywaniu struktury i tworzeniu 

nowych podmiotów we współpracy z organizacjami z regionu, 
całego kraju i zagranicy.

Celem artykułu nie jest ocenianie obecnej skuteczności 
omawianych podmiotów i przełożenia ich efektów na rzeczy-
wistą sytuacje społeczno – gospodarczą , ale wskazanie moż-
liwości i pewnego rodzaju narzędzi, które mogą być inspiracją 
do umiejętnego poszukiwania rozwiązań prorozwojowych dla 
regionu. Istotą jest wskazanie na  ważny punkt styczności edu-
kacji, przedsiębiorstw społecznych, rozwoju lokalnego i  re-
gionalnego. Jak wynika z analizy poszczególnych zagadnień 
wspólna sfera aktywności  ma potencjał na bycie znaczącym 
ogniwem w strukturze społeczno-gospodarczej. 

Punktem wyjścia do rozważań jest uwzględnienie wszyst-
kich obecnych i potencjalnych interesariuszy w regionie, real-
ne określenie uwarunkowań regionu, współpraca regionalnych 
podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w celu 
dążenie do takiej infrastrukturalnej podbudowy rozwoju regio-
nu w postaci odpowiednich instytucji, aby poszczególne sfery 
życia społeczno-gospodarczego tworzyły integralną całość i 
kumulowały efekt synergii.

Ewelina Florczak  
doktorantka Kolegium Nauk o Przedsię-
biorstwie SGH w Warszawie

elem prowadzonej działalności biznesowej naj-
częściej jest maksymalizacja zysku i strategiczny 
rozwój na rynku. Przedsiębiorstwa coraz częściej 
zmuszone są do poszukiwania nowych rozwiązań, 
rynków zbytu oraz nisz rynkowych. 

W artykule ukazano problematykę rozwoju regionalnego 
fi rm z branży niszowej usytuowanych na terenie Opolszczyzny. 
Firmy te związane są z rynkiem, który powstał jako odpowiedź 
na potrzeby rynku w związku z ochroną środowiska oraz dzia-
łalności wspierającej świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

Firmy ekologiczne powstały jako alternatywa dla branży 
chemicznej, przemysłu, czy innej działalności produkcyjnej. Są 
to różne działalności biznesowe ukierunkowane na nieustanny 
rozwój i maksymalizację zysku. Są to najczęściej przedsiębior-
stwa z sektora MSP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa.

W praktyce gospodarczej oraz w literaturze istnieje wie-
le pojęć i defi nicji na określenie małych i średnich przedsię-
biorstw1. Najprostszą formą wyróżnienia tych podmiotów są 
różnego rodzaju klasyfi kacje, które potrafi ą w miarę dokładny 
sposób uszeregować obszar małej przedsiębiorczości. W litera-

turze najczęściej wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje kla-
syfi kacji, tj. oparte na kryteriach ilościowych i jakościowych. 

Defi niowanie MSP na podstawie jakościowych wyróżni-
ków opiera się na założeniu, że istnieje zestaw cech właści-
wych tylko małym i średnim przedsiębiorstwom. Kryteria 
jakościowe najczęściej opisują stan lub miejsce przedsiębior-
stwa w danej branży posługując się takimi cechami, jak struk-
tura przedsiębiorstwa, rodzaj fi nansowania, prawna niezależ-
ność czy rola właściciela2. Różnicowanie małego i średniego 
przedsiębiorstwa pod względem cech jakościowych jest trudne 
i rzadko dokonywane3. 

„Ekobiznes jako czynnik rozwoju 
regionalnego Opolszczyzny”

Bożena Heller

C

1.  A. Skowronek-Mielczarek, „Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła 
fi nansowania”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 1
2. M. Bednarczyk, „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integra-
cja europejska”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 2004, str. 14
3. K. Safi n „Zarządzanie małą fi rmą”, , Wydawnictwo AE we Wrocła-
wiu, W-w 2003 r str. 36
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Cechą charakterystyczną małych i średnich przedsiębiorstw 
jest bardzo duży wpływ właściciela – przedsiębiorcy na ich 
funkcjonowanie. To od jego postawy zależy najczęściej suk-
ces lub upadłość. Najliczniejsi są właściciele – menedżerowie, 
będący zarówno twórcami, właścicielami, jak i osobami zarzą-
dzającymi przedsiębiorstwami. Według F. Bławata, nie można 
zaliczać ich do grona przedsiębiorców. Dzięki swojej dominu-
jącej pozycji w fi rmie, mogą samodzielnie zawierać umowy, 
podejmować decyzje, rozporządzać zyskiem, czy decydować 
o podziale obowiązków. Mogą swobodnie realizować swoje 
wizje i plany, ale z drugiej strony – ponoszą całe ryzyko eko-
nomiczne4.  

Takiemu przedsiębiorcy przypisuje się ponadto funkcje in-
nowatora, koordynatora wykorzystania zasobów, zaopatrujące-
go przedsięwzięcie w kapitał i zatrudniającego pracowników. 
Aby odnieść sukces, musi mieć liczne szczególne predyspozy-
cje: wizjonerstwo, umiejętność tworzenia celów, kreatywność, 
zdolność podejmowania ryzyka, siłę perswazji, umiejętność 
pokonywania stresu i organizacji pracy, oraz autokonsulting.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są nastawione na szybki 
rozwój. Uważa się, że małe 
fi rmy to etap przejścio-
wy między rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, 
a stworzeniem dużej, dzia-
łającej na wielu rynkach i 
w wielu dziedzinach fi rmy. 
Aby to osiągnąć, przedsię-
biorcy muszą realizować 
innowacyjny model roz-
woju, co jest korzystne dla 
gospodarki.

Firmy z sektora MSP 
w swojej działalności na-
trafi ają na szereg barier, 
z którymi muszą się zmagać. Można je podzielić na bariery 
rynkowe, związane z konkurencją, zróżnicowanym popytem 
i walką o klientów; fi nansowe – objawiające się trudnościa-
mi w pozyskiwaniu kapitału przy rozpoczynaniu działalności 
i inwestowaniu, oraz nieterminowym regulowaniu płatności; 
prawne – wynikające z niedoskonałych uregulowań prawnych, 
ich nadmiernej fl uktuacji, z konieczności ubiegania się o kon-
cesje i ze zmienności zasad działania; polityczne – powodują 
je mało skuteczne działania organów państwa, często wynikają 
z rozbieżnych interesów politycznych. Małe i średnie przedsię-
biorstwa w Polsce, podobnie jak w całej Europie, to najliczniej-
sza grupa fi rm. Pełnią ważną rolę w gospodarce, wpływając na 
tak istotne kwestie jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, 
zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia5. 

W Europie przedsiębiorstwa te stanowią prawie 99% ogó-
łu przedsiębiorstw. Wytwarzają blisko 60% PKB całej Unii, 
a zatrudnienie znajduje w nich 2/3 obywateli Wpływają one 
więc w sposób decydujący na rozwój ekonomiczny oraz kon-
kurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej na rynku 
międzynarodowym6. Z tego względu, pomimo procesów glo-
balizacji oraz dominacji korporacji transnarodowych, są one 
postrzegane jako ważny element gospodarki7. 

W dalszej części artykułu prezentuję wybrane fi rmy zwią-
zane z ekobiznesem. Cechą charakterystyczną, która łączy 
prezentowane fi rmy to przede wszystkim ich wielkość (sektor 
MSP), innowacyjność, elastyczność i ukierunkowanie na dzia-
łalność proekologiczną.

Ważnym elementem polityki wspierającej rozwój dzia-

łalności ekologicznej w regionie Opolszczyzny jest klaster 
Ekoenergia Opolszczyzny. Jest to wspólna inicjatywa grupy 
podmiotów z terenu województwa opolskiego utworzona w 
celu stworzenia sieci powiązań kooperacyjnych w zakresie od-
nawialnych źródeł energii. Klaster Ekoenergia Opolszczyzny 
zrzesza takie podmioty jak:
- przedsiębiorstwa
- uczelnie wyższe
- jednostki badawczo rozwojowe
- jednostki samorządowe 
- lokalne media
- inne środowiska wspierające rozwój innowacji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju środowiska

Cele inicjatywy klastrowej:
✓ integracja działań przedsiębiorców, naukowców, samorzą-
dów, dziennikarzy i władz regionalnych w obszarze energe-
tyki
✓ edukacja ekologiczna, popularyzowanie technologii energo-
oszczędnych oraz inicjatyw w ramach zrównoważonego roz-

woju środowiska
✓ transfer doświadczeń i 
innowacji technologicz-
nych z innych regionów 
Polski oraz świata
✓ stymulowanie rozwoju i 
wykorzystania innowacyj-
nych technologii energii 
odnawialnych
✓ stworzenie kooperacji 
wytwórców, dystrybuto-
rów i odbiorców energii w 
województwie opolskim 
oraz na forum 
✓ wspomaganie współ-

pracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi o charakte-
rze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie 
nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem energii 
odnawialnej
✓ zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przed-
siębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi na stałe 
poza granicami Polski

Ważnym obszarem działalności ekologicznej w wojewódz-
twie opolskim jest recykling. Jednym z prężnie rozwijających 
się przedsiębiorstw w tym segmencie rynkowym jest fi rma 
Koma, która zajmuje się skupem i obrotem surowcami wtór-
nymi. Firma ta zajmuje się skupem i przetwarzaniem około 
800 różnego rodzaju odpadów przemysłowych. W zakresie 
działalności fi rmy znajdują się następujące usługi:
✓ przewóz odpadów nowoczesnymi środkami transportu sa-
mochodowego. 
✓ udostępnianie w depozyt kontenerów załadowczych. 
✓ przestronna baza przeładunkowa oraz magazynowa. 
✓ stacja demontażu pojazdów. 

6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s.3
7. F. Bławat, „Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”, 
Scientifi c Publishing Group, Gdańsk 2004, str. 1
5. B. Piasecki, „Ekonomika i zarządzania mała fi rmą”, Wydawnictwa 
Naukowe PWN, Warszawa  2001, s.77-79

Cechą charakterystyczną, która łą-
czy prezentowane fi rmy to przede 
wszystkim ich wielkość (sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw), 
innowacyjność, elastyczność i ukie-
runkowanie na działalność proekolo-
giczną.

KWARTALNIK CELNY Nr 2 (11) 2010 CŁO PODATKI LOGISTYKA TRANSPORT14



ytanie to aczkolwiek wydaje się retoryczne, w zde-
rzeniu z realiami polskiej polityki gospodarczej, re-
toryczne niestety nie jest. Nie są również retoryczne 
pytania: „Czy poszerzać szarą strefę czy tworzyć 
warunki do rozwoju legalnej przedsiębiorczości? 

Kształcić kadry czy kształcić bezrobotnych  magistrów?”

Zanim zaprezentuję przykłady z praktyki gospodarczej RP, za-
cytuję fragment przedmowy autorstwa Prof. E. Mączyńskiej i 
Prof. P. Pysza, zamieszczonej w książce ”Idee ordo i społeczna 
gospodarka rynkowa”: „Jak bowiem wykazuje historia gospo-
darcza, ale i teraźniejszość niektóre typy ładu gospodarczego 
sprzyjają rozwojowi i bogactwa a inne prowadzą do degradacji 
gospodarczej oraz anarchii i chaosu.[…] Polska może stano-

✓ odbiór oraz przetwarzanie sprzętu RTV i AGD.
✓ rozładunek surowców przy użyciu wysoce wyspecjalizowa-
nego sprzętu wyładowczego.

Świadomość ekologiczna jest coraz bardziej propagowa-
na wśród gospodarstw rolnych. Na Opolszczyźnie pod koniec 
2009r. działało około 50 gospodarstw ekologicznych. Rolni-
cy coraz częściej stawiają na duże wyspecjalizowane przed-
siębiorstwa sprzedając: soki, nabiał, wędliny, ciasta, wyroby 
regionalne.

Ekobiznes to przede wszystkim działalność agroturystycz-
na. Opolska agroturystyka to świeże powietrze, zdrowe je-
dzenie, gościnne gospodarstwa, a w nich konie. Najbardziej 
znanym w kraju opolskim klubem konnym jest „Lewada” w 
Zakrzowie koło Kędzierzyna-Koźla. Co roku w sierpniu zjeż-
dżają tu gwiazdy polskiego fi lmu i estrady, by zmierzyć siły 
w Jeździeckich Mistrzostwach Polski Środowisk Twórczych. 
W pałacu mieści się siedziba krajowego ośrodka przygotowań 
olimpijskich dla konkurencji ujeżdżania. W Większycach koło 
Kędzierzyna-Koźla - na imprezy w stylu country zjeżdżają się 
tu miłośnicy „westernu” z całej Polski. Ośrodek współorga-
nizuje jako jedyny w Polsce międzynarodową pocztę konną 
„Pony Express”.

Ekobiznes to przede wszystkim działalność związana z 
energią odnawialną. Firma Clean Energy zamierza zainwe-
stować w Rozkochowie w elektrownię wiatrową. Wartość tej 
inwestycji to 300 mln euro. Zajmuje się przede wszystkim sku-
pem surowców wtórnych (makulatura, folie, szkło), odbiorem 
odpadów od fi rm i instytucji, niszczeniem dokumentacji oraz 
obrotem odpadami.

Kolejna fi rma ukierunkowana na proekologiczną dzia-
łalność biznesową to Ekola z Opola. Firma ta odkryła niszę 
rynkową w segmencie oczyszczania ścieków. Właściciele fi r-
my odkryli i zastosowali w praktyce sposób na oczyszczanie 
ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.  Rodzaje 
oczyszczalni ścieków związane są z rozwiązaniami technicz-
nymi zastosowanymi w procesie oczyszczania. W oczyszczal-
niach przydomowych wykorzystywana jest metoda oczyszcza-
nia ścieków beztlenowo - tlenowa. 

Pierwszy etap – beztlenowy – odbywa się w osadniku 
gnilnym, a drugi etap – tlenowy – dobiera się indywidualnie. 
Dobór metody uzależniony jest od wielkości działki, poziomu 
wód gruntowych, przepuszczalności gleby, dostępności otwar-

tych cieków wodnych np. rów, rzeka. Do metod wykorzystu-
jących powierzchnię działki zaliczamy: drenaż rozsączający, 
fi ltr piaskowy, oczyszczalnię hydrobotaniczną. Alternatywą 
są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym lub ze złożem 
biologicznym. Ich zaletą jest mała powierzchnia działki, którą 
należy przeznaczyć na oczyszczalnię. A proces oczyszczania 
odbywa się nie w ziemi, ale w odpowiednio skonstruowanych 
zbiornikach. 

Wadą są wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zwią-
zane ze zużywaniem energii elektrycznej przez oczyszczalnię, 
jednak dzięki sprawności oczyszczania sięgającej 98% odbior-
nikiem oczyszczonych ścieków może być rzeka, strumień, rów 
melioracyjny, jezioro i staw rozsączający. Oczyszczone ścieki 
możemy odprowadzać także do gruntu poprzez drenaż rozsą-
czający lub studnię chłonną. 

W 2006 roku fi rma Remondis uruchomiła w Opolu pierw-
szą w Polsce instalację do produkcji paliwa alternatywnego z 
odpadów koumalnych. Remondis jest prekursorem w rozwija-
niu nowych procesów technologicznych dotyczących przetwa-
rzania odpadów i odzyskiwania surowców. Zbiórka i transport 
są ważne - lecz jeszcze ważniejszy jest ich recykling. Remon-
dis od lat udoskonala metody recyklingu i poszukuje nowych 
rozwiązań, aby przywrócić do obiegu każdy surowiec nadają-
cy się do ponownego wykorzystania. Efektem tych starań jest 
stale rosnąca ilość wysokiej jakości materiałów otrzymanych 
drogą recyklingu.

Firma ta stale podejmuje nowe wyzwania rynku i wy-
chodzi na przeciw potrzebom klientów. Zamienia odpady w 
ekonomicznie użyteczne surowce i przekazuje je do procesów 
produkcyjnych. Wysiłki fi rmy skupiają się także na tym, by 
w przyszłości zagospodarowywać nawet te odpady, które na 
razie nie podlegają recyklingowi.

Mosty dla przedsiębiorców 
czy kładka dla przemytników?

Tadeusz Kucharuk

P

Bożena Heller  
przedsiębiorca w branży ekobiznes
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wić dowód tego, jak trudno o satysfakcjonujące rozwiązania 
dotyczące kształtowania ładu gospodarczego. Mimo bowiem, 
że jego transformację w kierunku gospodarki rynkowej zapo-
czątkowano przed 20 laty (w 1989 r.), kwestie ustrojowe nie 
zostały dotychczas satysfakcjonująco rozwiązane.”1

 
Dla zobrazowania tego stanu rzeczy posłużę  się dwoma przy-
kładami z powiatu bialskiego położonego w północnej części 
województwa lubelskiego. Województwo to zaliczone jest do 
najbiedniejszych (pod względem PKB na 1 mieszkańca) w 
Polsce i Unii Europejskiej (wyłączywszy Rumunię i Bułga-
rię). Powiat bialski jest zaś najbiedniejszym podregionem na 
Lubelszczyźnie. Należało zakładać, że inicjatywa utworzenia 
Wolnego Obszaru Celnego w sąsiedztwie największego wów-
czas w Polsce suchego kolejowego portu przeładunkowego 
w Małaszewiczach, spotka się z poparciem i uznaniem władz 
zarówno centralnych jak i lokalnych. Stało się jednak inaczej. 
Zachowane dokumenty z tamtego czasu, ukazują nie tylko nie-
kompetencję, brak elementarnej wiedzy na temat gospodarki 
rynkowej czy wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki 
światowej, ale także złą wolę czy wręcz działania, które moż-
na śmiało nazwać sabotażem gospodarczym. Do dzisiaj np. 
obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 
1993 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 104), które to zarządzanie Wol-
nym Obszarem Celnym powierzyło wiejskiej gminie Terespol. 
Pomimo raportu Najwyż-
szej Izby Kontroli, wska-
zującego na niewłaściwe 
wskazanie zarządzającego, 
pomimo opinii wielu eks-
pertów, stan ten trwa do 
dzisiaj. Nie powołano Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej pomimo, że tworzono 
je w wielu rejonach kraju, 
korzystając z przychylności władz centralnych. W przypadku 
tego przygranicznego obszaru, położonego przy głównej li-
nii kolejowej (Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa) i również 
na międzynarodowym szlaku E-30,  upowszechniano tezę, że 
wejście Polski do Unii Europejskiej wyklucza tworzenie Spe-
cjalnych Stref Ekonomicznych. W konsekwencji Polska stra-
ciła wiele milionów ton ładunków przewożonych tranzytem. 
Port przeładunkowy w Małaszewiczach zamarł, a z 6 tysięcz-
nej załogi pozostało tylko wspomnienie.

Na terenie Wolnego Obszaru Celnego pomimo blokad zain-
westowano ok. 50 mln USD, powstało ok. 600 miejsc pracy. 
Dzisiaj jest tych miejsc znacznie mniej. Dziś zadając pytanie 
czy blokada WOC wynikała z niekompetencji władzy czy z 
siły grup przestępczych, większość rozmówców wskazuje na 
tą drugą przyczynę. Więcej informacji na temat blokady WOC 
podałem w artykule „Historia gospodarcza regionu” w  Kwar-
talniku Celnym nr 2(2) z 2007 roku.
Drugi przykład pochodzi z 2010 roku (20 lat od początku 
transformacji ustrojowej). powołując się na wytyczne z „Bruk-
seli” rozpoczęto kampanię na rzecz budowy kładki dla ruchu 
pieszego przez rzekę graniczną Bug. Ofi cjalne uzasadnienie 
wskazuje na potrzebę poszerzania kontaktów międzyludzkich, 
rozwój regionu itp.
 Przeanalizujmy fakty. Odległość pomiędzy centrum Brześcia 
i centrum Terespola to ok. 7 km. Kładka przez Bug to kilkaset 
metrów konstrukcji opartej jednak na podporach, które wy-
trzymają napór spływającej kry lodowej. Nie będzie to koszt 

symboliczny. Postawmy pytanie dla kogo będzie ta kładka i 
ile osób będzie z niej korzystać. Jaki procent mieszkańców 
powiatu wybierze się pieszo do Brześcia? Jak to wpłynie na 
rozwój regionu? Załóżmy, że niektórzy mieszkańcy Terespola 
rzeczywiście pieszo pójdą do Brześcia, to czy zrobią to rów-
nież mieszkańcy Białej Podlaskiej. Czy może mają dojechać 
samochodem do kładki, zostawić samochód na płatnym par-
kingu i pójść pieszo do Brześcia. Mogą  przecież przywieźć 
rower i pojechać rowerem. No a gdzie ten rozwój gospodarczy, 

gdy w tym czasie przedsię-
biorca, nawet mały, poru-
szający się samochodem 
straci kilka godzin na prze-
jazd istniejącym mostem. 
Administracja centralna, 
lokalna, media i zwykli 
obywatele już przywykli 
do komunikatów, że TIR-y 

na wjazd lub wyjazd oczekują tylko 12 godzin (bo mogą cze-
kać kilka dni). 

O co więc chodzi z „kładką”? To rozumie każdy normalny 
mieszkaniec powiatu, orientujący się cokolwiek w interesach 
grup przestępczych. Przecież wejdzie niebawem w życie poro-
zumienie o małym ruchu granicznym. Kładka będzie wspania-
łą furtka do przemytu papierosów i alkoholu za pośrednictwem 
tzw. „mrówek”. Nasuwa się zatem pytanie: Kładka dla prze-
mytników czy most dla przedsiębiorców i normalnych ludzi 
mieszkających po obu stronach granicy? Przyszłość pokaże o 
kogo bardziej troszczą się decydenci.
Zdaniem autora, w rejonie Terespola istnieje pilna potrzeba 
budowy drugiego mostu drogowego, a nie trwonienie pienię-
dzy na tzw. „kładkę”. Stawianie na kładkę będzie dowodem na 
brak sensownej polityki gospodarczej dla tzw. Polski Wschod-
niej.

Tadeusz Kucharuk
członek zarządu Oddziału 
Warszawskiego PTE 
i prezes Stowarzyszenia Polska w UE

Stawianie na kładkę będzie dowodem 
na brak sensownej polityki gospodar-
czej dla tzw. Polski Wschodniej.

1. „Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa” red. naukowa E. Mą-
czyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
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PRZEGLĄD PRZEGLĄD 
ORZECZNICTWAORZECZNICTWA

1. Wyrok WSA w Warszawie, sygn. V SA/Wa 2020/09 z dn. 
09.04.2010r.   - uchylono decyzję Dyrektora Izby Celnej w 
przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w 
zakresie wartości celnej, stawki celnej oraz kwoty wynika-
jącej z długu 

„Skarżąca zarzuca, iż organ nie przeprowadził jego weryfi kacji 
w trybie art. 32 Protokołu Nr 4 a także, gubiąc oryginał świa-
dectwa, pozbawił spółkę możliwości zastosowania obniżonej 
stawki celnej poprzez przedstawienie świadectwa przewozowe-
go EUR.1 wystawionego w trybie retrospektywnym. Bezsporne 
jest, iż w aktach administracyjnych znajduje się wyłącznie kse-
rokopia świadectwa przewozowego EUR.1. W ocenie Sądu sytu-
acja ta wskazuje na nieprawidłowe działanie organów celnych 
zarówno przy założeniu, że oryginał zaginął po złożeniu go do 
organu przez Stronę, jak też gdyby organ przyjął przy zgłoszeniu 
celnym, wbrew przepisom, kserokopię a nie oryginał świadec-
twa. Obciążenie Strony negatywnymi dla niej skutkami zagi-
nięcia dokumentu, jakimi była niemożność przedstawienia no-
wego dokumentu wystawionego w procedurze retrospektywnej, 
w sytuacji gdy nie można wykluczyć, iż zaginięcie to nastąpiło 
po wpłynięciu oryginału świadectwa do organu celnego jest, 
zdaniem Sądu, oczywistym naruszeniem zasad wyrażonych w 
art. 122 i 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego w 
rozpoznawanej sprawie doszło ze strony organu do naruszenia 
wskazanych przepisów postępowania, które mogło mieć istotny 
wpływ na jej wynik”.

2. Wyrok WSA w Warszawie, sygn. I SA/Wa 850/09 z dn. 
14.04.2010r. - uchylono decyzję Dyrektora Izby Celnej w 
przedmiocie określenia należności celnych.

„Raport OLAF z czerwca 2006 r. jest bez wątpienia dowodem 
wskazującym na istotne prawdopodobieństwo, że czosnek (a 
przynajmniej jego część) importowany przez skarżącą mógł po-
chodzić z Chin, wbrew treści załączonych do odprawy celnej do-
kumentów. Raport OLAF, rozumiany jako całość dokumentacji 
przekazanej przez ten urząd polskiej administracji celnej, jako 
dokument urzędowy korzysta z domniemania autentyczności i 
zgodności z prawdą. Domniemanie ustawowe można jednak 
obalić. Inicjatorem stosownego postępowania winien zaś być 
ten, kto chce wywieść z tego korzystne dla siebie skutki. Skoro 
organy dysponowały materiałem dowodowym, którego ocena 
uzasadniała tezę, iż czosnek został zebrany w Chinach, to wery-
fi kując dane wykazane przez skarżącą w zgłoszeniu celnym or-
gany obowiązane były do szczegółowego przedstawienia drogi, 
jaką odbył czosnek, zanim trafi ł do Polski. Okoliczności prze-
ciwne niż wynikające z raportu wynikały przecież ze świadectwa 
pochodzenia, które uważa się również za dokumenty urzędowe 
w rozumieniu art. 194 § 2 Ordynacji podatkowej. Brak jest pod-
staw do nadania raportowi OLAF większej mocy dowodowej niż 
świadectwu pochodzenia, zwłaszcza że raport OLAF przedsta-
wiał raczej pewien mechanizm działania podmiotów zajmują-

cych się eksportem (reeksportem) i importem czosnku, a nie do-
tyczył konkretnych, przedmiotowych w sprawie dostaw czosnku 
z Filipin do Polski. W sprawie niniejszej nie jest istotne, czy 
czosnek został zebrany w Chinach, czy też w innym kraju. Ważne 
jest ustalenie, czy czosnek rzeczywiście pochodzi z Filipin. W 
przypadku podważenia mocy dowodowej dokumentów wysta-
wionych przez władze fi lipińskie – w szczególności świadectw 
pochodzenia i świadectwa fi tosanitarnego konieczne jest uza-
sadnienie tego. Raport OLAF choć stanowi niewątpliwie dowód 
w sprawie, to nie zwalnia organów z dokonania własnej oceny 
zebranych dokumentów źródłowych, nawet gdy dokumenty te 
były podstawą sporządzenia raportu OLAF”.

3. Wyrok WSA w Olsztynie, sygn. I SA/Ol 128/10 z dn. 
14.04.2010r. - uchylono decyzję Dyrektora Izby Celnej w 
przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej 
byłych wspólników spółki cywilnej za zaległości podatkowe 
spółki 

„Organy podatkowe obu instancji powoływały się na treść decy-
zji podatkowej, ale nie orzekły iż skarżący odpowiadają solidar-
nie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego za-
ległości podatkowe. Brak tego rozstrzygnięcia jest wadą decyzji 
obu instancji, która powoduje konieczność wyeliminowania ich 
z obrotu prawnego. Takie rozstrzygnięcie determinuje bowiem 
to, że odpowiedzialność skarżących jest określona wysokością 
przejętego zobowiązania i egzekucja wobec wspólników będzie 
mogła być podjęta jedynie w przypadku bezskuteczności (w ca-
łości lub w części) prowadzonego wobec spółki postępowania 
egzekucyjnego. A zatem są to uprawnienia o charakterze gwa-
rancyjnym”.

4. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. I SA/Go 158/10 z 
dn. 14.04.2010r. - uchylono postanowienie Dyrektora Izby 
Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia 
odwołania. 

„Norma prawna wynikająca z art. 162 § 1 Ordynacji podatko-
wej nakazuje w razie uchybienia terminu przez stronę postępo-
wania podatkowego przywrócić ten termin na wniosek zaintere-
sowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło 
bez jego winy. Trzeba też podkreślić, że przy interpretowaniu § 2 
cyt. wyżej przepisu, który dotyczy 7-dniowego terminu do wnie-
sienia podania o przywrócenie terminu, należy mieć na uwadze 
cel instytucji przywrócenia terminu do wniesienia środka za-
skarżenia jako instytucji procesowej chroniącej jednostkę przed 
negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynno-
ści procesowej przez stronę lub uczestników postępowania.
W związku z tym, przy ustalaniu początku biegu tego terminu, 
nie jest możliwe, jak zrobił to organ w niniejszej sprawie, przyj-
mowanie domniemania, że sam fakt ustanowienia pełnomocni-
ka powoduje automatycznie u niego wiedzę o wydaniu decyzji, 
od której nie złożono odwołania. Należy oprzeć się na faktach 

Poniżej prezentujemy wybrane, istotne tezy z wyroków wydanych przez polskie sądy administracyjne w II kwarta-
le 2010 r. 

oprac. red.
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i ustalić, czy istotnie pełnomocnik miał co najmniej obiektyw-
ną możliwość pozyskania wiedzy o fakcie wydania tego aktu, 
którego strona nie zaskarżyła w terminie, a w szczególności co 
do jego daty. Okoliczności towarzyszące powzięciu przez stronę 
informacji o uchybieniu terminu muszą jednoznacznie wska-
zywać, że na ich podstawie miała ona co najmniej obiektywną 
możliwość pozyskania wiedzy o fakcie wydania aktu administra-
cyjnego (dacie jego wydania), którego nie zaskarżyła w termi-
nie”.

5. Wyrok WSA w Łodzi, sygn. I SA/Łd 72/10 z dn. 15.04.2010r. 
- uchylono decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie 
określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzo-
wym.

„Obowiązek zebrania całego materiału dowodowego (art. 122 i 
art. 187 § 1 o.p.) oznacza, że organy podatkowe nie mogą ogra-
niczyć się do przeprowadzenia tylko niektórych dowodów, kie-
rując się z góry przyjętym założeniem, że inne dowody są zbędne 
(wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2004 r., III SA 949/03, 
Wspólnota 2004, nr 17, s. 56). Nie mogą zatem selekcjonować 
dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych. Dotyczy to 
w szczególności okoliczności i dowodów na które powołuje się 
podatnik. W myśl zatem art. 188 o.p. żądanie strony dotyczą-
ce przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przed-
miotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, 
chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym 
dowodem. Jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 188 o.p. 
organ podatkowy może nie uwzględnić wniosku, gdy żądanie 
dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony; je-
żeli jednak strona wskazuje dowód, który ma znaczenie dla roz-
strzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową 
odmienną, taki dowód powinien być dopuszczony (wyrok NSA 
z dnia 4 stycznia 2002 r., I SA/Ka 2164/00, ONSA 2003, nr 1, 
poz. 33). Odmowa przeprowadzenia dowodu może mieć miejsce 
wyłącznie, gdy wskazany przez stronę dowód jest fałszywy lub 
nie pozostaje w związku z badanym faktem. Pominięcie dowodu 
wskazanego przez stronę w innych sytuacjach nosi cechy do-
wolności i w konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady swo-
bodnej oceny dowodów (art. 191 o.p.). Pominięcie przy ocenie 
oświadczenia podatniczki, że brakowało jej niezbędnej wiedzy 
by móc zakwestionować ustalenia poczynione przez kontrolują-
cych, prowadzi do wniosku, że dokonana przez organy podatko-
we ocena zebranych dowodów miała charakter dowolny”.

6. Wyrok NSA sygn. I GSK 34/09 z dn. 15.04.2010r. - odda-
lono skargę kasacyjną  Dyrektora Izby Celnej od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt I SA/Go 
444/08 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przed-
miocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz 
określenia kwoty podatku od towarów i usług.

„Sformułowanie „przepisy dotychczasowe stosuje się”, zawarte 
art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadza-
jące ustawę - Prawo celne, oznacza, że do postępowań doty-
czących długu celnego powstałego przed dniem 1 maja 2004 r. 
należy stosować obowiązujące przed tą datą zarówno przepisy 
materialne, jak i procesowe. Zasada ta dotyczy zarówno spraw, 
które po dniu 1 maja 2004 r. były w toku, jak i spraw, które 
zostały wszczęte po tej dacie, ale dotyczą długu celnego, który 
powstał przed datą akcesji. Nie znajdują uzasadnienia stwier-
dzenia zmierzające do wykazania, że sprawa wszczęta w trybie 

nadzwyczajnym zmierzającym do uchylenia lub zmiany decyzji 
ostatecznej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nie-
prawidłowe nie dotyczy długu celnego. Jak to już wykazano 
określenie „sprawy dotyczące długu celnego” obejmuje wszyst-
kie sprawy związane z długiem celnym, o ile ten dług powstał 
przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa UE. W orzecznic-
twie jako tego rodzaju sprawy postrzegane są również sprawy 
rozpatrywane w trybach nadzwyczajnych”.

7. Wyrok WSA w Bydgoszczy, sygn. I SA/Bd 348/10 z dn. 
09.06.2010r. - uchylono decyzję Dyrektora Izby Celnej w 
przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcy-
zowego oraz podatku od towarów i usług.

„Podatnik przedstawił w postępowaniu trzy dowody na to, że 
cena jaką zadeklarował odpowiadała faktycznej cenie sprzeda-
ży. Były to: rachunek, dowód płatności i oświadczenie sprze-
dawcy. Organ nie podjął próby podważenia wiarygodności tych 
dokumentów, lecz uznał, za biegłym, który oparł się na infor-
macji internetowej, jaką skorelował z uszkodzeniami pojazdu, 
że jego wartość odbiegała kilkakrotnie od wysokości ceny. 
Przyjęcie wartości wyliczonej przez biegłego jako potencjalną 
faktyczną cenę powinno być poprzedzone zakwestionowaniem 
dokumentów przedstawionych przez stronę, ich zupełności czy 
wiarygodności. Tymczasem organ w żaden sposób nie wykazał 
by mogły to być dokumenty niekompletne czy nieprawdziwe. 
Trudno wyobrazić sobie co jeszcze przy zakupie pojazdu mógł-
by żądać importer od sprzedawcy. Brakuje w prawie wymogów 
szczególnych dla tego typu dokumentów”.

8. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. I SA/Go 629/09 
z dn. 30.06.2010r. - oddalono skargę na decyzję Dyrektora 
Izby Celnej w przedmiocie zwrotu należności celnych.

„Zgodnie z art. 236 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego 
należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub 
umarzane po złożeniu wniosku, przed upływem trzech lat li-
cząc od dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach. 
W niniejszej sprawie zgłoszenie do procedury dopuszczenia 
do wolnego obrotu dzianiny poliestrowej pochodzącej z Korei 
skarżąca dokonała w dniu [...] sierpnia 2004r. Termin trzech lat 
upłynął przed dniem złożenia wniosku przez skarżącą. Zasto-
sowanie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego do pod-
miotów prawa polskiego nie może mieć miejsca od dnia akcesji 
Rzeczpospolitej Polskiej do WE, to jest od dnia 1 maja 2004 r., 
aż do dnia opublikowania tego aktu w języku polskim w Dzien-
niku Urzędowym, a więc dnia 1 października 2004r. Od dnia 
opublikowania  rozporządzenia nr 2913/92 z dnia 12 paździer-
nika 1992r.  tj. od dnia 1 października 2004r. ma ono moc obo-
wiązująca na terytorium RP. Konsekwencją takiego stanowiska, 
jest uznanie, iż organ niewłaściwie przyjął, iż termin trzech lat 
przewidziany w art. 236 ust. 2 WKC rozpoczął bieg od dnia [...] 
sierpnia 2004r., bowiem terminem tym jest dzień 1 października 
2004r. Jednakże błędne przyjęcie początku biegu określonego w 
art. 236 ust. 2 WKC nie miało wpływu na treść orzeczenia, bo-
wiem tak liczony termin trzech lat upłynął również przed dniem 
złożenia wniosku przez skarżącą”.

KWARTALNIK CELNY Nr 2 (11) 2010 CŁO PODATKI LOGISTYKA TRANSPORT18



► 31.10.2009 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 
23.10.2009r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celne-
go właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyska-
niu wygranej (Dz. U. nr 180, poz. 1396). 
Na mocy w/w aktu prawnego właściwym naczelnikiem urzędu 
celnego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskaniu wy-
granej jest Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie. 

► 01.04.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów ad-
ministracji rządowej do wykonywania niektórych zadań orga-
nów celnych (Dz. U. nr 51, poz. 306).
Rozporządzenie dotyczy upoważnienia terenowych organów 
Straż Granicznej do wykonywania takich zadań jak np. kon-
trola stanu towarów, przeszukanie osób, kontrola bagaży wy-
konywanych przy wprowadzaniu/wyprowadzaniu towarów na/
poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej m.in. w morskich 
przejściacvh granicznych. 

► 01.04.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu prze-
prowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309).
Rozporządzenie określa czynności audytowe przeprowadzane 
przez organy celne w celu sprawdzenia przestrzegania przez 
podmioty kryteriów i warunków umożliwiających przyznanie 
im świadectwa AEO. Do w/w czynności zaliczono m.in. 
- badanie dokumentacji,
- dokonywanie oględzin,
- badanie systemów informatycznych,
- posiadanie właściwego systemu księgowego, logistycznego 
oraz kontrolnego.

► 01.04.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czyn-
ności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w 
postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 52, poz. 310).
Rozporządzenie określa m.in. wzory: kwestionariusza oraz 
planu postępwoania audytowego, wezwania do udostępnienia 
dokumentów oraz protokołu z czynności audytowych w zakre-
sie przyznawania statusu AEO.
 
► 03.04.2010r. – Ustawa z dn. 12.02.2010 r. o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246).
Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dn. 06.09.2010 r. o 
transporcie drogowym polegające m.in. na:
- dodaniu art. 14a, zgoidnie  z którym przewoźnik może zawie-
sić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowe-
go na okres nie dłuższy niż 12 m-cy,
- dodaniu art. 29a, zgodnie z którym przewóz kabotażowy bez 
zezwolenia, na podstawie umowy międzynarodowej, może być 
wykonywany wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego 
dokonano całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy 

przywiezionych z zagranicy na terytorium RP,
- wprowadzaniu zwolnienia z egzaminu pisemnego w celu uzy-
skania certyfikatu kompetencji zawodowych dla osóblegitymu-
jących się dyplomem ukończenia studiów drugiegoi stopnia, 
jednoltych studiów magisterskich, których program obejmuje 
cały zakres zagadnień, o których mowa z przepisach wydanych 
na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustayw o transporcie drogo-
wym,
- wprowadzeniu możliwości uiszczenia przez podmioty wyko-
nujuące na terytorium RP przewóz drogowy opłaty za przejazd 
pojazdu samochodowego po drogach krajowychw ratach,
- określono tryb postępowania organu uprawnionego do kon-
troli w przypadku stwierdzenia wykonywania międzynarodo-
wego transportu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwo-
lenia,
- zmieniono treść pkt 2.7 zał. do ustawy o transporcie drogo-
wym poprzez rozszerzenie katalogu kar o „wykonywanie mię-
dzynarodowego przewozu drogowego rzezcy bez wymaganego 
zezwolenia”, które to naruszenie podlega karze pieniężnej w 
wysokości 10 tys. zł.,
- dodano pkt 3.2. w zał. do ustawy o transporcie drogowym 
poprzez określenie kary pieniżenj ww wysokości 12 tys. zł. za 
wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium RP nie-
zgodnie z warunkami wykonywania tych przewozów.

► 06.04.2010 r. -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w 
grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dz. 
U. nr 53, poz. 313).
Rozporządzenie określa wzór „Informacji o dopłatach w grach 
liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo”, które mają 
zastosowanie do podmiotów urządzających w/w gry liczbowe 
od stycznia 2010 r. 

► 08.04.2010 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośred-
niego przez funkcjonariuszy celnych (Dz. U. nr 45, poz. 258)
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposoby użycia 
środków przymusu bezpośredniego, w tym m.in. siły fizycznej, 
kajdanek, prowadnic, siatki obezwładniającej oraz pałki wie-
lofunkcyjnej. 
    
► 08.04.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza 
celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną (Dz. U. nr 
67, poz. 428). 
Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do występowa-
nia z wnioskiem o oddelegowania funkcjonariusza celnego do 
wykonywania pracy poza Służbą Celną oraz tryb odwołania 
funkcjonariusza z oddelegowania. 

► 11.05.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 78, poz. 517). 
Rozporządzenie rozszerza katalog podmiotów, którym przy-

CO NOWEGO W PRAWIE?CO NOWEGO W PRAWIE?

OBOWIĄZUJĄ OD:

Poniżej prezentujemy wykaz aktów prawnych, które weszły w życie w II kwartale 2010 r. 
wraz z ich krótkim omówieniem.

oprac. red.
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„Kwartalnik Celny” stanowi forum wymiany myśli dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień związanych 

z cłem, podatkami, spedycją i transportem. I temu poświęcone są teksty drukowane na łamach pisma. Autora-
mi są naukowcy - profesorowie ze Szkoły Głównej Handlowej, doktoranci z SGH i innych wyższych uczelni, 
wykładowcy Studium Celnego, specjaliści ze służby celnej, praktycy zajmujący się spedycją i transportem.
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skiej i świecie. Trafi a do bibliotek najważniejszych polskich uczelni wyższych. Także do instytucji i organów 
oraz fi rm zajmujących się cłem, spedycją i transportem.

Redakcja

sługuje zwolnienie od podatku akcyzowego realizowane przez 
zwrot zapłaconej akcyzy o siły zbojne Stanów Zjednoczonych 
Ameryki z tytułu nabycia na terytorium RP wyrobów akcyzo-
wych i samochodów osobowych do celów służbowych na po-
trzeby tych sił. 

► 12.05.2010 r. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu 
przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyni-
ku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. 
U. nr 68, poz. 441).
Rozporządzenie określa m.in. zasady i tryb przekazywania 
Służbie Celnej informacji przez organy, służby i instytucje pu-
bliczne uprawnione do wykonywania czynności operacyjno – 
rozpoznawczych. 

► 22.05.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służ-
bowych funkcjonariuszy celnych (Dz.U. nr 76, poz. 494).
Rozporządzenie określa m.in. kryteria na podstawie, których 
są sporządzane oceny okresowe oraz opinie służbowe, skalę 
ocen oraz wzór kwestionariusza oceny i opinii. 
Ocenie podlega m.in. wiedza specjalistyczna funckjonariusza 
celnego, rozwój własny oraz doskonalenie przez niego kwalifi-
kacji, komunikacja, a także samodzielność. 

► 26.05.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w 
Służbie Celnej (Dz. U. nr 78, poz. 516).
Rozporządzenie określa m.in. program służby przygotowaw-
czej w Służbie Celnej, szczegółowe warunki i tryb przeprowa-
dzania egzaminu potwierdzającego ukończenie zasadniczego 
kursu zawodowego oraz wykaz dokumentów potwierdzających 
znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykony-
wania obowiązków służbowych. 

► 28.05.2010 r. - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 
z dn. 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 
2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnoto-
wy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L nr 125/2010).
Na mocy w/w rozporządzenia wprowadzono m.in.:
- definicję „wywozowej deklaracji skróconej”,
- odstępstwo od obowiązku składania od dn. 01.01.2011 r. 

zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej w ramach zgło-
szenia uproszczonego oraz procedury w miejscu wyłącznie w 
formie elektronicznej. Odstępstwo dotyczy przypadków braku 
teleinformatycznych systemów organów celnych lub przedsię-
biorców pod warunkiem przeprowadzenia przez organy celone 
skutecznej analizy ryzyka,
- definicję „urzędu celnego wyprowadzenia” dla potrzeb zło-
żenia wywozowej deklaracji skróconej.

► 04.06.2010r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 
maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzo-
wych (Dz.U nr 86, poz. 555).
Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy zakres i sposób 
kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (kontroli podlega 
przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie 
produkcji, przemieszczania i zużycia określonych wyrobów 
akcyzowych), rodzaje prowadzonej dokumentacji związanej z 
działalnościa podelgającą kontroli oraz tryb niszczenia wyro-
bów akcyzowych objętych kontrolą, nieprzydatnych do spoży-
cia, dalszego przeobu lub zużycia.
► 05.06.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjona-
riuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian 
na stanowiskach służbowych (Dz.U nr 87, poz. 559).
Rozporządzenie określa m.in. wykaz i kategorie stanowisk 
służbowych funkcjonariuszy celnych (kierownicze, eksperckie, 
specjalistyczne) oraz wymagane kwalifikacje do ich zajmowa-
nia, a także tryb awansowania na stanowisko służbowe. 

► 10.06.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświad-
czeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych
(Dz.U. nr 88, poz. 573).
W/w akt prawny określa tryb postępowania w sprawach 
oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych, 
sposób analizy oświadczenia oraz wzór oświadczenia. 

► 16.06.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania 
nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (Dz.U nr 94, 
poz. 603).
Rozporządzenie odnosi się m.in. do podstawy obliczenia wyso-
kości nagrody jublieuszowej oraz formy wypłaty w/w nagrody.
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PROWADZI
• Studium Celne
• Agencja Zatrudnienia
• Polsko - niemieckie Centrum
• Przedsiębiorczości
• Kursy: językowe, BHP, na AGENTÓW CELNYCH.
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