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1. tmię i lti*zwisko

Erva crłardzińska

ż. Posiadnne rlyplomy, §topnie naukowe .- u padeili§m il§z§-}-_. nliej§en i noku ich

uz3,sk*nia or*z tytrtŁl rozprawT **ktorskiej

. Dakar nauk ekonomicznych, Szkclła Cłórvna Handlorva, Kolegium §kancnicztl*-

Spcńecz*e, ż9 krvietnia 2**8. tltuł razprawy dokt*rskiej. {fu*,lgi 7;łł,irttłłłit:ll+,tł

r:g/llego }*, J]r],§ll,f:{]v,tłłlłgch łłlu3,cłz (łłcł pr:.ł,frt'g§lie pclskich *genc,ji cłfrł}:łh j

łźłsrtłłltłłtł, płsiłłzłkr*,.3,c&J, prc,.*cłor rry prrerv*dzie doktorskinr. pl*l. dr Łab" trYi*słar,r.

{'zl,z*wi*z, fecęnzenci. pr*f, dr hab. Ąłrna Zarska, (SGH], prclfl, dr hab. ]-cmasz

Battosz*,.łicz iWSBiP - Wyzsza Szkr,.ła §iziłesu i PrzełJsiębii:r*zości lą,. *stfolv.Łł

§rvięt*krą,skinr}- tr\i latac]ł :*S4-:SS? uczestniczł{am 1v stuiliaclr daktoranekił:Ł .l,,

Kł:l*gium Ekorromicz**-§p*łecznvm Szkr:ły Głclrł*e_i Handlow:ę_i §!, lł"a,rsz*rł{e,

cert_viikat nr 96.

* Ł,{ągister ekcn*:nii {z w"v-nikierc biirelz* d*b*yrr:i. ly zaklesie p*lit;,,Ła celrla, Wyzsza

§zk*ła §korromiezaa {Aimenler}. \lrarszawa_ 23 c.zerrł,ca żi}S,i.

* Ł,iu:cflcjat z ek**c}tnii {ł ą,vnikierrr bardz* iJł*brym}, w zakr*sie *bsługi c.eirł*j. \ąi-yz§ze

§zkcłła Ekoncrni*z*a {Alrłanreri. §*rsza:.va" 3 lipca ź*t}l,

3- lxl'łlymatje o dotychtzxserłym złłtrud*i*rrilr rt, jednostkach n:rłtk**,"v-tlr

3.1. Przelrie§ pra§y w jednastkaeh x*tllrorvyeh

13* uą,*tkąrriil stapnia dcki*ra" ocl ł listrrpaiJa 3**§ l. {Gzpoczęłanr pr*cę lta stiłncrvisku

adir:*Łta v,§rłlegiur:r §axŁ * Przedsięb!*rstrvie Szk*łv Gł*.ł*ej *lałrdirxr,ej rł, §iarszarvie. rł

Katerirze Pralva Administra;l,jł-iegc i Finairsorvegc Przećsiębiarstrv. gdzie prar-rłię rlc: chrłiii

obec**,j,

W 1atai:h 2*ł 1-3013 rvspł:łpracor.vałanr na porlstar.vie umł:rł,\,,* dzieł*izlecenia z firn:a

s:rkr:ieni*rvą Cełttrułr §drrkac^ji §ksper1 rv 1,tr_r*rszar.vie, pr*r,vaclzał i+l;kładv z z*,kresu regulaeii

Fralv& ce|nego. *d ż*l_i r. r1o 2Si5 r. na padchny*h rvarunLaclr prirwadziłanr zajęci*

dvdaktyczn* ąl l{r.;z§ze_i §zkcle {ił* i l-*gist_vi;i rł X,Varszar:,.ie l.*b*cnie Łj*.z*lłia Techłic*:cl*

§andior,va}, rv latacŁ źOts * 2*l? rvspi:łpr*cowałan,! z* Spałecz*ą,Ąkade*:ią ]\iauk rł,r



Warszarvię, Następni* r*zp*częłal:r rvspółprafę z Akarler*ią Sztuk:i trbojenłej. pr**.adząc

rł,,vkład_v na strldi*r-Ł podvpl*m*łlyc}r. OŁl*cr"iie. podobnie jak i darvniej. §zkcła Głor,vrla

Handlołva w trYarsza,rvie jęst nl*in-: pecistarvł:rvym mi*jsceri} prac\- rł rozumieniu przepisorv

usta§y o szkclr:icłt-vie,,,*yzszy m,

3.ż. §unkcje organizat_łjnt p$nione w uczelni

ż**8 - żG;2 - przelą,odnicząc* K*:*isji R*kt*rskiej t1*. zatarcia k*r dyscyplinamvctr,:

studental-,, §GH.

2**8 - 201? - czł*ą*k Kclmisji d3,,sc__vplinarnej ds. str_rdentow.

?*i* - 2L't{l - czł**ck Kgmisjir*krtta*vjnej na stł_łdia dnłgiega stopnia-

2.J12 - 2020 - człcnek Rady lriailkcrve_i Kr:legium §jauk o Przedsiębiorstrvie

ź*t7 - sekretarz Komisji rekrutaci,jnej r:a studia tlrugieg* stopnia,

4. !§skazanie asiągnięcia wynikającega z art. tó rłst. 2 rłstarł,y z dnia l4 m:łrt* żt}03 r. o
st*płlia*h na*k**v;rth i t_r,-tult naxkał*,yrn $rsg & stepni*ch i t_l,trrle w zakresił sztuki
{§r.łi. nr 65, poz. 595 at zm.}

4. 1. Tytttł osiągnięci* n*ukłlvego:

Prłełlst*lł:icielstłłłł łeźxe u, łłtiędz,Inarłł$łłłł3,łłe cIłrłłłie tłłą,cłr*ł.l,_|,łtt

{.łr*tor, t1.tuł publikacji. l*k iłldania. naz§a x_vi3awtittlyĘ. recęnzenci lłydalvniez.v},

Erv* G*.*rdzińska, Prze§słłłł:itjelsfJlrr cetne v mięłlz,l,łłłłłodcłvj:łt phłode tt}|r,ilrołfr,t r,

ź*18, Ofi*.vna Ę-id*w*icza SGH.

\Ęiskazana nrcncgra§a rv łbrnrie dzi*ła cplrblikorł,§nego \Ą. całsści zastała pł:ddana ocenie

fecć*:e§torv rłnda-xłicz;,ctr, Byli ninri.

Pr*f, dr Ł*lr. Igor Postuła" l-lnirversltei §riarszaivski.

§rł,f. * r lra lr. T*m*sz §nrtcsgew icz, Fłiitec lr*iŁa 1.Ę"arszarv ska .
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4.2. Omówienie cel* naukorłtgo i osiągniętyth wynikó*

L,Ianografla porusza ist*łłg,, aktualnę i ;vazne *robieł:y natury teore§cznej i praktvc.znej,

z\rylazane z korzysta*ie;:: ?ttzęz prz*dsiębicrcrxi z przedstarvicieli celnvch 1Ą,,

międzv*arodorł.ym obr*cie torvarorł,lm. Problenrat_vka ta n*iezy rl* tenałó\.v i:ardzo rzadk*

podejma..l,anych }v literatrtrzę ekonomicznej. zaioxvnc pciskiej, jak i zagranicznej.

"fraktovvana jęst wręcz n:argin*s*łv*, zazvłyczaj przyczynkarsk*. pomimł: duzego }y

rz*czvrvistości zr:etzęnia przedsta:,;i*ielstwa celnegr-l clla jege, interesariuszv, }Yvbó;:

problematyki barJawczej nie iest prz1.,padk*rl,_v-. sian*:vi Łlcrł,ierrr kant,vnuec.ię i rozwinięcie

n:,-:iclr lvcześłiejsz_vclr zainterescrvart narłk*rv*-ł..ad*:łcav*Ł związany*h z usługami

pasrednictwa celnegc" ktorych efękt*;ł byłi, publikacje w fbrinie artyk#alv łaukawvcŁ i

$pracc,rłranie mcnograficzr:e, _"Agencje ceine i.v rlliędzl,narod*t.v*i obrocie tswalcr.ły$1",

l.ivrj. t}W- Szczecin ?**9, s, 2-{6. Oprar-.orva*i* t* prarvd*padł:bnie l,:yło pierrł,są/m, na

polskin: rvłłu wydarł,łiczvrrr, ktore poddarvało ałralizie usł*3i pośrednit:trł,a celnego, Od teg*

czasu nię p*rvstała, a przv**jmr:i*j nie jest łri znafia. zadna zlv&fta pubtikacja dotycząca łe,i

problematyki, Przeplorva,Jz*ne ?tzezę młi* .s tej piłbtikacji r*zlvazałia bl:ły anaiizą ryaku

usłu-a paśrednictrva c*l*ega znierzającą do okeśl*nia jeg* r::lejs+a rv międzynarodorvy-m

łal:**chrl dostarv towal*\ł_},.h, K**c.ęntr*\,\,ał}, się głorvnie na pc,drłi*tach zaangazowanyclr rv

ten qrbrat. rł_vbrarrych pcśredtikach handloił.,yeh *raz :vspar*ił,l instyt*c.icłalnyłr org*.xizacji

lxięrlz_v*ar*iicurych, utrijr:ych i polskieh r*gulłrjący*i: międzv;rar$d**.v *'brór tcą,arami i

rłsł*g*lłi. Fragment*rycznie poddałarn analizie rł:zrviązania *rodelłrrve realizac.ii r:słł;g

p*sledłictr.va celnegc na arełiie międzvnłr*d*.-ą,ej l rą. Unii Furopejskiej. Skoncentror.r,ałanr

sie głór,vnie na analizi* pclskiego rynk* usług pośrednictrł,a celneg*. prezełtuiąc udział

agencji celn.vu^h 1§ postęporvania*h celnvch. L,zupełniłam ją aiłt*rsk_irłi badaniarłi

a*kietarłl,mi, ltóre rniał_v p*kazać iclr stan cbetnv i perspektyrvy rczlł.,ojll oraz rradchodząc.e

znlialrv n3 nln|r, tini_int nr.

Pręzentorvana obecnie nionografia pl, .,Prz,edsttllyi{ielshs,* łdne w łnięń73łnlffrtdvwv§?ł-

ł;łłrłłCie tłnł,grłłł3:*ł" stan*r-vi n§wc ujęcie te,i problelnat_vki lrarlarł,,;zej, Skupia się *t-i* aa

isi*r:ie usiug pośredłlictr,va celnegc, rr:**elach ich srviadczenia, kategoryzacji, kontroli craz

stalrdarvzacji łych r:sł*g. Pcde.imuje r*,+niez prłbę pcno\Ąr§ego zbadania rynku usług

p*śr**ni*lrva celnego w szef§zyr§ kontekście, cc p*zlł,oliłc ła wskazanie roli przedstalvici*ii

cel*;;ch r.ł, nriędzynarł_;łi*lv__vnr *brocie t*-rłar*l*ylł i przvczyłi się. iek sądzę. do *kr-eślenia

iclr rłpłyr,vu na pri}§es dck*nyrvanvch odplraw cein1,,ch, Przeprorvadz*ne przeze mnie szerckie

Łladania rvnkr: *slug pośrednictrva celłeg* dowcldzą, ze jest to ciągle
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poznewczo i rvazna prablernatlła, l&-alta pagłębianej refleksji naukcwej, zrvłaszcza wobec

pajarviaiących się prob margiłaiizo*,ania przez Sr.viatorv4 Org*nlzację Hand}u {łtrorld Trałłe

d}rganizłłtźłlt, l,t'7-0} i Ułię Ełr*pejska il;sł,ręerłrł {!niłłt) roli brokerow cei*,vc.fu rł,

międz_vnarodor,ł__vm clbroci* ld]iła,l*ll.,}.lfi z* wz6lędx nr. rzekome gefięfcwanie przez nicii

* r: dałk*rł_r,,c h k* sztrl:ł. pr*rvadze nia dzi ałal no śc,i g ł: spodarczei .

W łvm a§pekcie kluczowe znaczeni* ma podjeła w prezelrtorł,anej mor:ografii pro|ra

z*aiezi*aia *dporviedzi na pytani*. czr* pośr*dric.v ceini są nadal potrze,b*i \y

międzynarodorvyn: obracie t§lvar*lvyffi a{az czv przecJsiebi*Icy §ą skłonni zrezygno\Ą ac z

* *łrrg przedstarvicieli celn_vch?.

pccstawar.vynr zamiarem badarą.czym tej m*ncgr*{ii jest zaterrr, próba trvórczega

przer.nalizorł,ania komerc3,la3rch usług pośrednictr.va ceinega rł, ko*tekście realizrrrvanyci:l

m*deli ich sr.viadczenia i *iłreślęnia ich wpłyrł,u na k**k*rencl,jnosc dokonl,rł,,nlrych odprar.v

ceiny*h, rv cparci* ł: status celny agenta r:eln*go. trVaznytrl zamierzenicnr ł:adai.vcą;m t*";

ksiązki jest rakze 1:róba ud*wodnienia. ze usłxgi pośrednictwa celrlegc nie potłiłr*y byc

r:i*zsa*iane z adnri*istracl,inymi usług*ł:i **lnvnri, gdyz takie u.ięcie prorvadzi d* ii*zt,iy*lr

l"ti*pcr*z,untien w zakresie roii przedstarł,ici*li łelrrvch w c:iędzyirar*d*rvym *Łrr*ci*

lo\ĄJarow,ym, Tym saffiyfil prez*ntol,ya,§§ opfac*\ąlani* por.vinnc byl' inspirujące dla lvszystkiclr

*sób zaarrgaearł**ych łv ł:iędzvnarr:dor.v_r obrót tolą,,afo\y.y" a łvięc pr=*dsiębi*rcórv. ktorzy

pror,r,adzą działalnosc eksp***rvo-inrp*itarvą, atełcji c.elnvch, olganór^,, c*lnvc.łr i innv*l:

p<irlmiotol.v rvspółpracrrjąc_v*h rv q:lłsŁtdze łclrrei t*warór,v {np. pr"z*rvodnikorv, spe*_viorłłwi

Plezentorvane oprac.Jrą,anie i:or-rinnr: bvc rórłłiea isłotne dla organizacji międz3,narrrdcrą"lch.

{r*.in. ą'COi, \.YT*, U§). ktore *Łreslaja zasatlv rniedz;-*ar*dołve3* obrotu tslvar§,ń.§go

irrnijnego} craz organizacji korpora*vjn},clr ztz*szająłych agent*ir, cełnvch- nie tylk* aa

pt,lzionlie nriędzynalod*wv*r. al* i unijnyfi s.&z *arcdł:rłynl" Jesł to tym barĆziei i§tCItfi€. Eę

pode_imarvane na poziomie ur-rij1_1,n: prtib"v ref,crmorvania ryrodeli śr,łiadczenia *sług

p*śr*dnictrva ceinegci rv oparciu c narcd*rv_v. jak i tniinv status przedsiawiłieli cel*vch

zntierzające dc podniesienia ichjakości okazały się xi*zbvł udan*,

Tc p*szukiwania badawcz* znaiazł_v *rJzwierci*il'1eni* w celu prezenttltt a;łt,.j

mł:**grafii" któr:,m jest zlradar:ie r__vr:ku *sług pr_rśrednicłi,ła ceinegł: 1,y r,r,5n:iarze

mięćzvnar*dł:*_r+h oraz trnijnyffi. ze sz*z*grllł_vm ur,r.zglę,J:iie;*em palsŁieg* ry*h.t *sług

irr_,,średnictwa celnego (ageircji celrry*h. agentór+ ceinych cfaz doradcalv podatkow_vclr

pełniąc1.,ch funkcję t*kicŁ agefii§wi, Bad*jąr: pr*ce§v srłiadczełia usług

! 
Sr,r,iaLorł,a Orqanizac_ia Ceina (l§*rld C§si*lri§ Orga*i,*atjoł - lVCO}
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Celt1sgo starałam się na nie spojrz+c rłie tyllio z prrnktu rvidzenia nauk ekcnamicznyc}r. ale
hist*rvczłYch, Pra'uł"n-l-cĘ statvstycznvch, sccjalcgicznych oraz *-ykcrz_vsll.r.*,ac nagędzia
nriędzYnarodarvej konrParatystl&i prarłnej. §z*zeg*iłe znacze*ie rv prctvadzonym badanii;
*degrała dwukrotnie PrzeProrł'aełzłxa wsród pclskicŁ ag*ncji cel:iyeh atkieia łealizująca cel
pr*r.vadzanych ba<lań.

T* interdyscyplinarne pode.iście. rł, parviązaaiu z analizą reaiizoą.anvclr usfus
celnYę'fu, madeli ich Śrą'iaclczenia *raz ich kategoryzałjąi kontralą" stwcrzy}* szerokie pole
błdawcz* cl}a studiĆlv nacl z*sadnaścią istnit*ia przedstalł.i*ielstiv* celnegłr i fbrłranri
§rł, i&gi*'*n'ch Przez llie usług, Dzięki łe;r:u padejścir.r *onografia ,.przedsłarłicielstlvc +e]new xriedzY*arodolvYlx obrclcie t{rllr&f*lĄ_,:,rln" rł.5,jaśnia rolę przedsrarł,icieli celnrvch .v
międzl'naratlotr"-r'm obrcci* tc}war*lvYln i ą:zasadnia celcłvcśc islnienia teg* typu pciirniatórł
rvszelako Pod warunkieal rvłaśclą'eg* ure5ul*rą,ałia zasałj ic_i: &lnkcjorłorł,ałia.

§* realizacji przl.iętego ceiu pracy i iv*rytikacji p*star,vionych hipotez batlawczycir
rv,vkorz;"stałanr kilka łr*tod badiłr*tzych. Po*starv*r.vą łxetoda zasiosorvałą §l prac,v j*st
łr*f$dił analitycznłr. I}*,il,czv clna przede rvszvstki*"ł r+zrł.iązań stcs*rvan3..clr w *s}ugac},l
cęinvch r,v ranrach *rlPrarv c*l;rych dakon§ąła*y*h rt mięrlzyłrarail*wym obrocie t{:r,\.3ror.vy*]i.
kr:ntroli łlsług PoŚr*dnictrva celr:ego 0l3z *łł.tr.vien rvprclrvaclzanvch \ł. abrocie
międzvnar*d*rł}'rn, Dodatk*wc posiłkarł,ałałi: si9 łxetodą *ł*!izy i kry-tyki piśmienniciwa
iiotvczącega rej Problenrałvki, Sieg*ełarn rcrvniez cJo komparatystyki prłłłł*ej,
rvYkorzvsłtłiąc ntetoclę P*rsłr'rc:ł}ye7,ł \y adnięsieniu 11* rłt,bra*ych państr.v,. przed§łicxeŁll
tvch słudiaw Porolvnarvcz,v*h ł:ył sta.tus fur:kcjcrrowania agenlólv ibrokerłirł,} celnyc}i ;ra
l-vnkL: Śrvia:arł",'tł oraz r:nijnvnt, W,yk*rz_,vstała*r takż* metodę *nalią. staĘstyłzn*j indeksu
celt:egł: of&Z Cza§ll dokorr3'rva*-Yclr w ranrach t nii Eurtlpę.iskiel *dprarv celnych zrviązanych z
ilEp$§em i eksportełł: tt'"varĆlv, Zastasawalanr ról.vłiez metodę aBa§izs instytucjonal*ej,
l'jatcrxiast do badania r-vnku usług pośred*i*trva celł:egcl lv polsce zaslosor-vałarn clrvie
nret*dy" a mian*wicie. ankietę inttrnetową $rau
Po sił kor.vałani się takzę o hserrt,a ej ą u ezestrriczą cą.

sywiady *kspcrtki* z prakłl.karni,

Podjqty w mołografii probl*m bacl*ł#ezy kałkr*t_vzłlla xastępu.iące siełegółau:ł
p_r/rrłl jrr Il * tł r*ł, c Ze..

l. Czy Przedstarviciele celni są poireebni rv mięłlzy*ar,l*crą,,vnr cbr*cie ,9osp*darczvł:
*{aZ tzY agen*i c*lni są dcmiłljącą plctbsją p*średnikcliv celnych n3 arenit,
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Czy i na ile reaiizcr.vały madei usfug pośred*ictna celntgo jest r.v §tanie przyczv,nic

się do konkur**cyj*osci absługi celnej §t&7 cz}i rł,drozenie rv ŁrE unir.versałrł*gc

rnodelu świadczenia tlsłł:g pł:śr*<ir:ic.twa cei*eg* jesi iv stanie pcpra*,i* jakoś* t.vch

l łch r.r?

Czy, a jeśli tak. :o rv jakim stopłitl realizcwałre rv P*isce mcd+le śrł.iadczenia usług

pośrednic:rł.a cełnego oraz ich zinst_:,.tucjcnalizorąrana stru}cura rrrają r.vpłvrv §a proc§§

dck*nujących się zlnt*tł w stnlkturze polskiega rvnku usług paśrednictwa celnegc?

Czv usługi pr:srednictwa cel**g* są lv stanie uspral,ł.nic pr$ce§ obsługi ceinej tglvalow

i cz_v dają grł,arantję pralvidł**,o zrealizor.vanych §peracji celnyc.h oraz jakie jest i*h

niejsce i ri:lł łv usłł:3acir c*ln5,c}r_ a takze czytn kierują się przedsiebicrcy, zleca.ią*

dokonalri* aperacji celny*h w rama*h prorvadzanej działainaśc.i gaspodar+aei

crzedstarviciel**r cęlnym ?

Czy i 11. jakirn stopni* st*sorr.,*na k**ir*la cel*a tcrvarorł. jest r,v stanie ziłerytikowac

prł:fbsjcl*alizm przedstart,icieli *einvch i jak*ść śrryiadczonvclr przez nicir usług oraz w

c.zym tkwi prablem ich znormaliz*wania na pozionlie LJE?

*, {lzy i rra ile r.vpror,vadzarre *łatwienia regulac1,.jne rv *:iędzynarodtłr.vym ł:broeie

tor,vari:rłynr i i*lr standary,,zac-ia mogą ułatrvic obsługę *elną przedsiębiorstłv"

elinrirr*jąc przedstaw,icieli eei*ych z *iędzvnarod*rvego obr+tu torr,arcrveg*? Czy

*r*anizacje arzęsząące agentilw r:einyc}r l]a pozi*nrie rtar*do\Ą,ylTl, unijnvn: i

łrriędzvnar*d*rvym prz.vczvłiiają się do integrac_ii środowiska agefitorł, {brokercrł,}

ceinvch? Cz3l przedsiębiorc,v 5ą w stanie zrezygni}\.ya* z reprezenlae_ii celnej w

mi edzynar*dorvym r:brccie torvaror.r,yrn?

*Cp*rviadając na te pytania tld*wodnian$ 1,§ prezent*rvanej pracy empil_-l,.cz*ie tezę rł:órviacą,

ze. karrystanie z przecl*t*wicieli celriy-ch rv nrięłlzyn*r**axym obrccie t*r#*r§§_T,lrr je§t

kłlrzystxe dln intertsariuszy pr*c*sóx łbsługi celnej tcrł*rórr,. borvienr ułatwia obsługe

i-.*ll.rą prz*dsiębiorcć-* prcrvadzącycir działalnośc ekspoftorvo-impo*orł.ą i przyczynia się ri*

cchlclnv leealnegcl obratu toliiarcwęga_ a p*nadt* prornąje zasadl, uczcirvei konkurencji na

ryłku. grvarantuia§ zarazći§ bezpieczelistl,;* fina*s*ą,e LĘ i poszczególn_vch pa*sttv

ezłonkorvskich.

prarvćzi.a*ści tej iezv lltrry*dzi pazvtyrł,na empir§czna rł,erytikacia następłrjacycŁl

lrip*fex badawczych:

l. Przedstarvicielstwn,o ceigre slan*wi s;li:zegcina filrmę za§tę§slłva mcccdarvcv 1i

mięilzynarodorł3.n: *Łrrocie t*}ł3|*1Ę1,tn. ściśle p*rviązarrą z taką fbrmą przedst*rvicielst\ł,a. rł,

fr,-

nj.
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t<tóĘ pra\§a" rrbar.viąeki ar*z odp*rviedei*lnośc zerór*,no przedstawicieli celrrych, jak i

m*c*daltc_y q§ają charakter ftOFmatvlvli.v. prć_y-- czyl?t i_]beceie następ*je zacieranie rł:znic N'

*dp*rł-iedzialrrości prz*dstawi*ieli **l*vch w cparciu * i*rmę prz*dstawic,ielstrva *elneg*

ir*zdział Ii.

2, ,1i:d*1 regulac_vjnv r_yrrku usług pośrednictwa nie ma wpływu na konkurencyinoŚc *bsługi

*elnei t*r,ęarórł, earórvnc na r5,nku łrriędzvnarodc*_r.m. jak i u*ijnym. a konkureneyjność

*dprarł, celnych lnierzona r,vsŁaz*ikic§} czasu granicznegc pcwinna uwzględniać aie tylk*

*zas spedzc§y na gr*nicach, ale r*rvniez i rłartcść zł:łlcl,viąaań c*lnych i ułatrvienia fiskaine

{rozdział ll}.

3. Z rlsŁ*g pośrednictrva celnego realizowanvclr prlzg2 inst;tucje pośrerlnictwa celłego

k*rrystaja przedc rł,§zy§tkim małe i średłle przedsięł:i*r§t$,a. W tym seg;mencie powazna

kcnkurencję dla pośred*ik<;łv ccln3,gŁi sta**:vią doradcy podalkorvi pełniący funkcje a$entórł:'

**lr:ytlr, Jest to zrłiąza*e z deticltert prciesj,:nalnej łr.iedz1, celne_i lvymaganej po wejsciu rv

zyci* towego pakietu U*ii*ego Ktrd+ksł_l {elnega *raz zmianami :v zakresie *Gstępu d*

zarvodu agęnta celnega (brak egzamirrLr państx.*r,veg*.i i kompiekscrvcścią absługi celno*

p*datkorvej {rozdział II).

4. Faśrednigy c*lni. ś*.iadcząc usŁrgi paśr*drrictrva celnega rv ranrach dokonpvanvcŁ aĆpra',v

cel;r;,,ch. ułatwiają przedsięlriorcł:* pr*rvadzełiie działalncści gospcdar".zej. Stasując

pr,:rvidłowo regrńacje pralą"n* lv zakresie tarmałności celnvclr" przilc.zyniają się z jedne"i

§ti*ily do skrocenia c,zasu dctanałei odprarr,_v celnej tcrą.arórv. z <irugie; zaś minirąalie*ia

rvzyko popełnienia błędu pad*zas dak*nl.wania rózny*h *pełacji celnyclr, które mogłcb.v

pl*lvadzic.do negatywnycłr k*nsekrv*ncji rlla i,;h interesariusz_v trozdział lIIi.

-<. K**tr*la usług F.gśr*dnictwa *eli:egc, \4,tyn: ich pra,".vidłar.vaści i_iakosci, sprzęzona jest z

zas*ća*ri kontroii celrre| dck*rł3rr.sarre_1 przez organy cel*e. gdzie Poziai:r wi*dz_1,*,

umiejgtaości i kompete*cji przedstar,łicieli *elny,cŁ ma istr:tny lr,pł3rv na konk*rełc.l,jnoŚc

pr*rvałizcnej prz*d przedsiębiorcor.l. działal;i*ści g*spodarcaej { r*zdzi*ł {V}.

S, {_]łatlvienia prarłne rvprorvadzane ią, rulęelzynarocia:o,ym obrł:r-.ie tcwarolłym nie są w staci*

sanlę \.1. s*bie ułatlłic pr*łeslt olrsługi *ein*j prz*dsiębiorstrr,, gdyz *adai rą'-ynlaga on

z&§tosc\łania prcfbsjonalnej wiedzy, kompeteneji i umiejętnłłści przedstarł,icieli celn_r:ch z

zakresu reg*lacji Łtstawo{ia\y§tlr.3 celnego oraz iti*rrnałvcznych systemoly celnvch

1lczdział \r}.

Struktł:ra pracy podpcrządkowana z*stała r.veryflkacii łvcir hipatez, W srv*itł

eałr:genirl ma bvc o113 ili*tpiracją d* t*,ćrczeg* p*-<z*kinania *dpr:lviedzi nie tyik* * cel

istnienia przedstarvicieli cei*yclr, ale i potrzebę Łcłrz_vstania z *icłr przez przełisiebi*rcrlrę rv



miedevnarodcrni.*m abrocie teiw.arcrvym *raz relac!ę łrriędzy rvprow*dzanvrni *łatwięniami r.v

rniędzyrrar*dortyrł obr*cie towafi}ll5fi a realizorva*yrui usługami paśrednicti.va celnego. I

tak w rr-izdziale pier-wszym zatyt*ł*rł,anyn Prłśrłłlnichro ce{ne .!akł element

sxięd7,7łłurcdłłpe§łs płlŚreńxłctłł,łł sęłłspał!łłrłiłga p*r}dano anaiizie tvp*r+.e farmv

PcŚrerlnictrła gospodarczeg*. włą+zając przedstalvicielstlvo celne, które stani:r.vi fbrnrę

paŚrednict'ił'a handlor.vego, Ich kateg*ryzacja rv po,uviązaniu z ałlalizą statusu celne5a

Przedst*r.viciela celriegc stwofzył* sz*rokie pole bailawcze łla weryfikacji pi*rwszej lripotez5l

lładalvczej, Przedmit:terc pr:szukilva;,l bailawc^zvcŁ był* ukazanie srvcistega charakteru

Prze<istawicielstrł,a cel*egłl rv obrr:cie gaspa<ia;"czym. lv pr:rórvlraniu z przedfarvicieistwem i

Pełrrclm*cni*tweg uregulclvanyr§ § k*deksit cpviinym *laz dokonaną analizą slal*su

celnego przedstarł,iciela cęln*go. Przeprowadz*ne w pierwszv* r*adziale mcnografii analiz_v

przvczvniły się elo stormułcr.varria rrastępujący*l"r rvni*sk*rv ,

o przedstarą,icielstwcl c*lne upodaŁ-lłiia się do peł;rornccłictrł.,a uregulc:vałegc $i prarl ie

clr.viinym (p*łnornccnik działa r,a; cudz_yłr irnierri* i na cudzą tzęcz, a .iego

*mocowanie rvynika z ośrviadcze*ia wclij" poniei,vnz firocorlar";ca, ło do zasacl_v łra

pfa\Ą/o r,łl"boru przedsialvi*ięla, aje zailres.iego c.zvnncści ma z ll1o{v pralva clraiakier

il(}rnlaIVw nv:

e przedstarą.i*iel i:einv r:roz+ byłi ułłoc*wa§_v tylko ** cz3.n*cś*i cbsługi celnei

t0rł'ar$w r,v ramach pro,,vadzonej rlziałalności gospodarc:ej. jak i pr_rz* nią_ \Ę

PrzYPadku rł'Prcrvaciz*n.vch lotva.$w n3 obszar *einv państr,v lrrb grupy pallstrv (unia

cęiną) lub z niego rłl,pl{:l.".3dza*vch:

* prz+dstaą'icielstr.v-o celne, padobnie jak pełnornacniciwa han*lorr.e iprokura) w.!,§iaga

rejestrac.Ii. ale w prz5,padku przedstarvicielsirł.a celne5a re_!estracja reprezentacji

d,lki:nyrł.ana jest }v Sysi**rie }nfbrrxacv.!nvr:r Słuzb}, Ceina-Skarl_;crł..ej (SiS{'}

p*pizez Piatformę Łisług §leltr$nicznych iPŁiE§C}, która stałrorvi pajedynczy punkr

dł: stępu d* e-*sług SŁżb_v Celng- Skarbcłlvej ;

l niezaleznie od raclzajri przedstarł,icieistrva celnego - ł:*zp*sredniego i'przedstarvici*l

Ćzińa rv cudzym imiertiu i na cłdaą rzecz) luŁ.' pośrer!::iego {przedsta-+",iciei działa v;

sr.ł'oim imieniu i na cudzą l,zecz), rv kazdył:l rł.ypadku przedsiębiarca jest dfuznikiem

lar §tcsŁtnku d* crganorv celnyclr i nię moze zostać zrvclr:it:ny z odpaił,ierlzialnł:ści.

Powołując się na błęd_v popełni**e przęz swegt: przedstawicieia ce]nęgo i'*gentai.

P*ricbnie p*dnłiot gaspr,:rlarczv, krory k*rzvsta z *sŁtg agenta celnegc, łrie ł:;oze się

.'l.,,..
,")"'' j
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uchyli.; *d pakrvcia lalezłrcści celnvch. pa*,*Łr|ac się na srł,oje niedoświadczenie

w ćz i *dzini e fgrritalno ści cel n,*-,cŁ.

urrijne regulacje prawł€ *deszł_v ad trad_vi:rjr:rej zasady stcsowanej \\

plzedstawicieistwie cetrn,v*r. g*zi*: ,.ł kazdym przypadk* przedsiębiorca bl*

cdporviedzialnv za p*u.sta*ie iłszelkich nieprałvidł+lvośr:i na gruncie prawa ceinego.

zaś w adniesie*iu da prze*lstaivicielst.,ra b*zpł:śred*i§go 1Ą.pls\,!-adzono fakultatywłą

solidarną *dpalviedzialrrośc przedstarviciela cęlneg$, l.v przypadkil, gdy łviedział oł
lub porvinien wiadzieć, ze nalezn*sci celne *ie beeią rł części lub r.v *ałaści

ul*gulcrvane. dając tYł1 §*l}1!,1ł prawną pcdstarłę c3zekrvorvania nierł,iedzv, brakł-l

;-lmiejełności i krvalil'ika*ji przedstalvicieli ceił:vclr, ł:p*dotlriiaiąc ją -lył* samy*: d*

lbrmv plzedst*r.vicielstrrya pcśredrriegc z cłciporviedzial**ścią sclidarrrą;

rla aretie rTTiędzynarodowej lra*ai istrri*je przr,--viązanie da tradycl,jnej zasadv

adpor.viedzialn*ści pru*dstanir:ieli celnych rv ralezncsci *ć fltirm_v przedstar.l.icielstr.va

*elnego - bezpcśr+*niega lub pcsrednieg*. grlzie 1§ pierłvszy:rr przvpadku

przedstarviciel celny iest nv*l*iŁ}fiy z cldpcwiedziakości łra gr*i:cie prawa celnegc. rł,

drrigim przy padkr: j egc orlp* lvi*rlzi ai rra śc j est s*li da*ia,

]iiezaleznie tld ręaliz*wanej i*rnrv prz*dsłarvicieistrrya celrregł: i tunktjonLljacego

§tatusu celnego prze*stalsi;;ie1* cticggo. m*zna przyjąć, api*r*_!ąc się na dan.vcŁ z rapcrtu

WCO, ze korzystanie z ageilt*:Ą, celnvch pełniacy*h iłlłkcję pośrednikow, ci:ln_ycŁ rł,

*:iędzynarcldcrłry*r obr*cie tł;$ialłwyix "jest p*rł,saechną praktyka W prą,paćku wylx*gł;

r:Łligata*,inego ich praką.-ki realizr-rrvałe §ą w t{]t"ń. a r.ł. pozostałych przyparlkach lv gć-s.'o,

plzy cztrrin wskaźnik ich repr*z**tacji :,l. drr:girrr pra_tpadk* rvaha sig od 8?.55§ń d* 99.9?sń.

Praktl,ka pokazuie, ze br*kerzy c,*lni łie są elinri**łvani z rrbratu gospodarcz*g*, gdyz

j;rzełlsiębiorcy i inne *soby z3anEazr:lv?fi* v., międzvnar*dow3, *brot t*rą.arł:rł,1, citgi*ie

k*rzl,staja z ich usług, Dla nich, ujednclicone z§acu§§lx stotrrni* *star.vodałvstrv* c*1** nł

arenie nłięCz,,.łar**grve.i z łatr,ł_,l-m dostęp*lł e!ł:kt:*łicz:rym_ aka:ałr_-, się niervystarczaiące.

aby n:iec pclczucie prawidłorvo zrealiz*:vanegfi, sk**,:plik*r,vaneg$ p{*ce§u odprarł,y ce}nej

t§rł,ar*tx,,. Przecilr"nie, jak zakłałlają v;spłłr.*z*§t,l* *stal'roclawstrła. stojąc ;ra stan*wiskrl" ze

*aiezvcie ogł*se*łe akty prarv*e są kazdernt-} p*a;v§zechlrie z§g§e_. nie ma miejsca fikcja

pt--oi.,.szech**.i znajcmaści prawa. Prar.vć*podti:*i* ta zasada p§alą].na. przv*z_vrriia się dt:

r,vykrvstalizclivania się ir§ei. ze jeśli przepisv pra\Ęa rł. podstawowycŁ reg*lacjaeh §ą

ujedrr*licc,:te, opulłlikc}l'l,*anę to są p*łvszechnie znałie i w związktł z lvl,tt, aasad** jest

_ti



*dejści+ oii kcrzy-siałia z broŁercrv celnych - 1Ę,Łym *bligatcryjnego - w międzynarcdł:wynr

obrocie towar0\\*,,m

Z *n:łliz przedstłłvi*nych lv rł:zdziale drrlgirł rn*ł*grafii zal5..tułor.ł,anym Słłakturs

xtłsłIełtłłtłł rt,nhu uslłłg 1łcśrełlłtktv,łł ł:e§łtł§łł nł łrełłśe łn§ę§g-,n*ra§*tej łwnika. ze łv

niektórych państr,ł.ach istrrieie nadal *bligatonjny v/ymog korrystarria z hrokerórą, celłr.vch rv

rrriędzvnarcdołr,y*r abrocie towarc}wyl?t, Ep. }§ Stanach Zjednoczcnyr:}r Amervki. Kał:aćzie,

A1-1stralii, Wspalnocie ĄfĘ,ki lYsehodniej, §{adagaskarze, Chirrach, indiach, \Y inn-yc-:h jest t*

tvlkc wyłllCIg t-akultatyrvny, fip, r§ Meksr,kł.r. na Filipina*h i wsz_vstkich państrvaclt

r:z}*nkorvskich Unii E*r*ptjskiej. Przepror.vadza*e badanig rł, zakresie d*stęp*ości do

z*,,,n {}dłl brokera celneg* w pi}§zczegoirłych panstrł,a+Ł rłi po,vt,iazałi* z nrodeiami świadczenią

usłr:g pt:śred*ictwa celnego złverv1]lkowały pozytywnie drugą hipoteze badarvezą i

*dorvcdniłv, ze stcscr,vany rrodei l*pr*zerttacji celrr*i rv cpar*i* rr indeks celny nię nra

i.vpł,vrłu na kankurenca,jnośc odprarł. ceinych dokonvwan5,,ch przez przedstawicieli celnycłr.

ale czas dokonytałv*h irdprarv celny-ch rvpłyx,a w istctny si-r*sob na kr:nkurencl,inośc

ekspartu czy ilłpartil. "[est łrn ro,urłriez powazną barierą rv lrandiu nriędzvnarodowy*r. z ty*r

z+ czasu clokonltł,a*y*h odprarv ceir:3,+ł: *ie nalezy v:i*zał i;ezp*ś:-ednio z konkurę161,]::cści;l

*ksp*tl*wo-inportcr,r.ą danegc państrva. bez oćniesienia do liczi:1, dok*nł"rvanych odprar.v

ceinych oraz 1v*§*ści zoboą,iązań ceinych i ułatr.yień fiskala3,eh. gdl,z taka s3.tuatia daje

bięclł5l obraz kałkurełlcr.,jności danęg* panstwa_ *akonana ałaliza pckazala rcrvniez, a8

przedstarviciele cęlni mają istotn_y rvi:|,,w $a .]za§ ćokon_vwa*vch oriprarv eelnych. ale ni*

zasadniczy. §z.vbki* zwalnienię tol.varów, ptzęz organy cel**. ponrinro ze m§ s*.*je

odnvierciedlenic w prar.vidłoivł: ivypełnionej dokunrentacii celnej w systemac}t

elektr**icznych, a więc rv kcntraii dokunrenfacyjilej. ta Grgany celne mogą przeprar,vadzić

r*rł*iez k*rrtrolę fizycz*ą t*\Ąiatsw. Ten typ kontroli znajdr_r.ie srvoje adzrvierci*dlenie w

anglizie ryzyka rv ramach stosorr,anej segnre;:tacji przsdsielriorcór.v. Ą tu nięzwykię wa_zne

jest p*si*danie pczwalenia ĄEO tlł#r*łisetl §,cołłtsłłłił {)pctrłrt;l,}, ktare por,vinien mieć

;afo\Ą,no przedsietłiłlrca, jak i przedstawicięl cęlny, aby znaleźc się rł, segnrencie o obnizon_v*

ryzvku. lsl*lna jest ral.vniez rł,społpial-a międzJy arg*nafili celnv*:i a przedstar,vir:ieie*

c*lnynt- ale ta nie będzie mozlir.ł,a. jeśii takiej rłspołprac_v nie Łłędzie rrriędzy

prz*rlstarł.i*ielem celny*r a przedsiębiorcą_ g<iyz ten pienvszv st*suie przepis1, prawa \Ą-

ł:palcitt o zleconę czyrrriości rfzez mocodal.vcę i dostarczclną dokunrentację celną. Zasadrricze

z*aczegie ma tutaj p*:i*m wi*rizy. krvaiiijkałii i r:miejętnoś*i przeds;arł:icieli celnyclr. kt*rv

pi;diega pod jurysdykcję narcdolvą poszczegolrr.vch panstw z roznym pczionem ,iej

rł,eryfikacji rv zalez*cści *d nr*delu śrl iadcz*lti* risfu3 paśrednictwa
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Na Śrviecie, pcd*bnie jak i r,v {iE. dr:minuje model lil-encyjnv śłviadczenia usłus

PaŚrednic:rła celntg*. §{*de!e nriesza*e w!,stępŁt_ią 1v stosGnkowo *iałym zakresie. W ruodelrr

iic*ncyjnym dastęp do zaw,iłdll a§ęEt* celn*gc, l1lyfiiag* uzyskania lieencji i co ,1* zasadv

werYtik*rvanv jest egzałłine*: palistr.l*rł,.v*m, *h*c ist*ieją nr*de}e licerr*yjne Łez egzami**łv

Palistł'owvch w dostępie clo tegcl rałr,,*du, np. lv F*lsce. \tri rnodelu *ieszanym, gdzie rł"

zasaĆzie nie mamy d* cz.vnienia z agetta:ni cein},fii, nie są stosor.va*e tak rygoryst§czne
rłYmogi w dcstęPie d* pełnienia fu;:kcji przedstar,r,ii:iela celneg*" giivz moze bv* nim kaz,Jv.

pod łvarunkiem, ze posiada w..ierlzę zwiłza*ąz *eiprarłą cei*ą t*rvar*w.

KaieJn.vm mo<ielełr. ktory zł:sła! r.vprr:rładzł:ny fia *nijlrym obszarzs celnyra. jest

n:sdel *nir.versal*y, Jest on łąieszanką dq,ćch wcz*śniejszy*h *rodeli. ale z *b!igato*,in_vm

lłarunkiem łczestnictwa rv systenię ĄĘO, ^lest cn rł, stani* popratic jakośc śrłiad*zonvi:h

ilsł*g p*śtednictrł,a *..elrleg*, gd-vz zrviązany .jes: z jed;:clit-vmi krrteriarni dastępu do t*j

inst-''§rrcji na cał,vn *bszałze cel*yln U§, t.j, przestrzeganienr prarł,a ceinego i p*riatkoweg*.

stanilard*mi kon:rPetencl'inyrłi i kwalifikacyjnymi przedstarł.icieli celri;,.ch, udaku*:entowai}a

r,v','Pł.łcaln*Ścią linansfi\Yą oraz prcwailzeniem ksiegorą,oś*i lv §y§tefi3ch elektr*niczłych,

"ies: ta jeCr:ak mcziiwe. jed1,,n!e pr:d warunkiet:i. ze zo§ta*ą wdr*zi:ne jednali;* kr,vterie

*gzekrvolvania nieprzestfzegfflia pralvit ceineg* i r.wnriani sankcji, ki,:re obec:rie podlegają

P*ri .jurvsdykcjq narod*ą,ą po-<zcz**tł:lnvc}r pafrstrv. 1Y Patrsce moriei ten m*ze bl,c
*i*osiagał*5"dla lviekscości łnikr* przedsiębiorco}v" czv rna,łych ag*ncji cęlnl,ch ze rłzględł;
Ęa brak zaar,van**wania syste*rórv eitktlonicznvch {księgtlwych" tra.nspt:rt**vclr {:z.§

i *3i st yczn y ł--h} lł, rana cir prcrł:adzr:nej dzi *ła ll:* ś c i.

PrzeProvu'adzcna analiza rrr*deli śrą,ia**z*nia usług pr-iśred:ri*łiva celłego rv r,r.ymiarze

mi*dzYn*radarq,rn" unijnvm i pTolskim r..v por.vi:tz;:niu z ich skutkarni ekon*nriczn_vmi

Pozr,ł'oliła nie tYlk* zrverylik*rvac §$zvtvtlnie drł-rgą hipłte:ę, ale il*<!*rko\Ąo przyllzv::i?a się

tJłł slormułorvania rv*iasku, stw,ier<lzającegs, zt wpror,vadaane zmiany liberalizac1,!ilę i,y

P*iskim rx*delrr łiteacY.iłym" Łtóre zwiazane sa z *dejsci*rn ł:* egzan:inćrv panstrv*r+,y,-k l,",

łiostępie d* zax,od* agelrta celrr*g{a nie rvpł,*rnęłv na zrł,iększenie p*ziomu inrleksu c*lnegtl.

trrrzeciwnie ind*ks t** spadł i spada" z r*ku na roŁ w stcsutrku clo średniego r,vskaźłika {jE, *łl

Śrviadcz-r' t) tylrl. ze konkureri*yjn*sc l,bsługi celrrej *bniza się. 1V ?0ló ł:siag*ął cn pczi*n-l

-i,4i, t.j. łYle c* rv rcku 2il12. Przvkład Foiski **kazilje r*rąłriez, ze średrii czas ocz*kil.vania

na granicY i;:onizej l godz, }, zaro\ryl}o rł, ekslror,;ie jak i imp*rcie. nie rx*si lrvc rvynikienr

OonU*r"ngvinej absług! celnei, al* i},!*z* lry+ rez*ltaterx słos*nk*wa malej liczi:;,

dr:i<cł:tlvanych odprarł c*lnych ekspart*l,ł_vclr i in:pol-t*r.ry*ch rv p*lórvnaniu cl* innych
pan§tlą, człcnkor.vskich łjnii §uropejskie,j .ł,

ł,.i/ i ,, ,'

1} /'1-1 
t



S,_r.t*acja ta piarvdopadłbnie moze znaleźc swaje negafy\,vne odbicie nie tylko w

stclsunll+ do interes*riuszy usfug rl*śrerinictwa ce}neg*. a r+-ięc przedsietliłircór.l. oraz skarbu

paristr.va. ale i insrytucji p*śre*nictwa celłeg*- czyii agerrcji celnvch, agentow celłych, czv

d*radcćrv podatkorvycir. Płz*dsiębiorł1, -i;ędą zrłuszs§i dfi rezygłacji z cdi:rarł celrlvcit

dłk*n,vrvanyclr r.v Polsce i realizorł,ania ich lv igrłvch państwach członkł:łvskich UE^ gdzie

r:dplar.r",;* są bardziej konkure*cvjne. a taką m*zlir.vcśc da_ie im tunkcicłnowałie w ułii celne-i.

§{nie.isza li*zba dokanyrvanych odprarv c*l*vch wpłynie na n:nie_iszy pobćlr naiez*eg* cła, **

zg*iinie z zasa*ą liskalizn:* *elłeg* *rorvią*ą, ze łylko 20_oó kwot_y p*branego cła pazr:staj*

w pańsirł,ie poboru, a pozosteł§ 8§o;i *<iprorvadzane .jest dr: budzetr.i *niineg*, zac.,vociije

słabszvgr rozwojenr środor,viska celłegc {cła nie rr,chadzi dc p*lsŁieg* budzetu}. Zmiany te

magą prz,;czynłł się do zmaiejszenia liczb_y agerlacly celnych c.zynnie ułzestnicząc5,ch rv

obrocie gospcdarczym. S_r,tuacja ta *iiała j*z miejsce po iąeiściu P*łski do UE i rv

:"iajbiizszvrn czasie iliłze lvystątrli-ł pono*,*ie^ \.{cze t* r*wniez rvpłynąc rla z*:i**y rą

struŁt*rze rjr:k* usŁlg paślednicłl.va *ein*go_ c* juz _i*st r.vidoczęe i udok$rłe§tgrłia§e \,v

przepro\Ą,adzonvclr [}r7.ę7ę :,:rnie Łladaniach" 11' 2il06 r. d*ra<ic1. podatkawi p.ełniący iłnk;ję

agentow celrrych stanowili t_vlko 7"7 _o,,ę. a w, 20 t7 r, ich udział rvzrł:sł <iil okałi_: 3il§Ą, Zrr:iar:*.

ła zrłiązana jest z niszą r__vr"rko\§ą \\, zakresi* proibsiorralnej rł,iedz1, celnej. ktara pcjar,vir'a się

i.vlaz z rvejściem r,v zycie ncwego pakietł: Ur:i_jnego Kodeksil Celnego (Lil(C) crsz zi:riał*ffii

rł,zakresie dcistępu dcl zaw*du agenta cęinegt:.

W strł"lkturze polskieeo r5;nku r-rsług pośrednictl,.ra celnega d*rnitują nadał, podobnie

.|ak przed la,t_v agenc.je celne olaz a§enci +elni, Analiza Ffzędstarą.iof}a }v drugirx rozdziale

moncgrałii, potłł.ierdz* io trą.ierdzenie. wer_vfikr"liat: jednclcześnie trzecią hipo:ezę barlarvczą.

ze p*dsta-"volł_y--mi interesaririszanri rrsfug pr:śr,edni*trł,a cel*eg* realizcrą,anych ;:rzez agłncj*

celłe są przedsieŁ,i*icv- prz*łle rvszystkirx *łli i średni. Wvniki prz*pr*rvailzcnyclr bałjan

*lcpiłl:cz*yclr, pokazal'y" ze rł,?*1-{ r. rv zgł*szeniaclr ceiłvch,,v eksporcig tr:rł,ańr.v icir

udział stanorą,ił 87.49_0.";- zas ,ń, imparcie §?"l3%. l ta oni sa głarł,n_vmi odŁ.iqrcąęii *sług

*elrrycl:, Pcdmir:tv le w prcwaclz*nej działairrości ekspor-i*wo - irnportorvej r,ł ranałh

realizowłłnvch odpt,arv cei:lych czę§t* Ł<_lra,,st*"ją z usłł"tg p*śrerlnik*rv celnvch. ktcrzv a

j*,Jnej stron,v znaczłi* rlł*trviają im pr*rł,adzenie biznesu międzvnarodor,l,ego. zaś z drugiej

strcln,v dbają ł: pralvidłorv* określanie łianirr publi*rxvcŁ *a rzer:z skarhu panstr,rla, Uz_vskane

lvłricski lv ramach tego ba<iania" rv pałviazanił"l z rvnioskałui płynącvmi z poszerzcnvch i:adań

;:*lskieg* rynku usług pł:średr:i*trł,a **ln*gcl. przyczynily §ię sstetęczilie d$ p*z,vl,r,r+,ntj

rvelvfika.cji trz*ciej hip*rezy badar.vczei. ich p*r,viązanie z mai*ri rłcześniejszvmi bada*i*n:i"

llt*rych ia1,*iki zostałv opublikawa§e }9 nl*ntrgraiii pt. '= Ageacje celne w międzvnar***:-vyn:
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obr*cie i§\Ą.afowyrn", p,f,zx.*Iił-y sp*rządzic analizę porórł,nalvczą !eg$ rvnku na przestrzeni

przeszł* dziesięciu lat, tak tł_v *chrv5-,*ić pojar.,.iajace się na nirn :miany i tendencie rozwr:jowe

*laz §t}tlof zryc viąę perspekt3,wiczn*gt: r*zrvaj* teg* rvnku. trYnioski płynące z tych badar:

p*zr.valaj a stą,ierdzic_ ze 
"

* Rvnek trsług pośrednictr.va celnego po gr.vahor.vnyclr znriatrach zaistnialych p* we,iściu

Polski do L]E, zrłiazanych z upadkiem rł.,i*ia agencji *eini.gł1 i ł:dejście;ł g zalvodr:

wi*lu agentow c*iły*h, p*dlegał dcl rgkri 20l4 staŁ:itizacji. Ocl tego rcku, i r,; iata,;Ł

nastepnył-:h w,raz. z rvejśr-ienr lry zv,*.ie *starły riełegulacl,jnej i zlikrł,idcrł,aniem

egzanrinćrv państrvoxrych, *asiąpił radykain.v 1vzrost rvpiso..v 11a 1istę a3ent*rv

**lnyclr, nie zrłrieniając prz_y tym łiczby osćb *zyrrr:ie wl,korrLrjąr,-vch aarvćd agenta

c*łnego.

* Fłljarviły się ;rr:*,e trencly rv r*z,,voju rynkł: usług pcśrednictt-g ceinego. Fo pienvsz*"

d*radcy poclatkclł,i pełniącv funkcj* ag€$t*\ł- c*lrr_vch zaczęii nri*c juz znaczny udział

rv d*k**1rł,anych *riprarvach celn_vch i stali się p*ił.,azną kankurełrcją Cla agełłtórv

celnyc.h. P* drugie, pajarviły się kanceiarię d*radztrva celneg* araz biura celne. które

otbrrrją śr.viadczerie irsług pł:średnictrva celnegei i ti: ,3r:le strvctzyłv znaczĘą

koakurencj ę dla dotychczasoi.vych ag**cji celrrych.

* Frł:gnostycznv r*zrł.ój rvnku usług pcśrerlnictwa *elneg*- r.v ty*1 ab*cni*

filnkciłłnrłiących a.gełcji c*invcli, zrviłlzany jest z inst3.tucją upol\ azlrioiregtr

prz*dsiębiarcy ĄEO {'Auth*rised §cononric Operaicr- AE{}}. z ktorą Llnliri.v Kr:qieks

|*iny rviąze nl*żli:vcść korzystałia z uprs§zczęri i ułatr,vien rv obsłudze celnej

t*:varór.v, ł.j. np. uzyskanie pozr.v*l**ia na pr*r;e<irir_v Gprcszczone. korz_vstanie a

.zabeepieczenia celneg* rv *b*izonej klvscie. czy od;;ra}vy §cę§traiiz*rvane.i

1\'yniki przepr§wsłlz**__vch przeze nrnie Ł*dan mosą i:yc rvvkorz_yst}t"ane 1Ą, tz\,v.

hiz*łsię łelnvm. zafii..+,§* rł, aspskcie praktl,cz:,lych dzialań, jak i lv pr*r,vadzeniu je_*a

łJalszvclr analtz \Ąl pt}}Ą,iązaniu z międzynarodowynl łaiicuc}re*r dctstaw towarc}\łych. c*

p*.winna zac;l§*ccl.!,łc włączenielł ł-:sług celnl,g! ria p*głębionych *kłłnr:nriczr:yclr ;inaliz

mi ędz5łarodcwego obrai* it}lłŁro\Ą,egs.

Kategoryzacja rlsł*g celł_vcłl i *sł*._e pcśl*dłric;lł-a celnegc po*rlarła z*staia a**]izie rł

rrłzcizialę trzeci:ł zatvtułrrwanym Pr;erl*łrłli,i*ielstsł,łł ł:dłzł: łł łbsłłłłlr,e rełxej płze§sigbiłłrsłłł,

łł ŁIE. Punktełn -*yjścia stałir się zaFi$ponowfina plzeze mnie n*rva kłteg*rłz*cja usŁłg

*ęl*l,clr z i*h podziałem na: adnrinistłac_ljne usfugi celne" ktore realizi}wane są przez

adrr.i*istratję celna craz usłir§i r.el*e zrviązaxe z cdplałvą celną tclvarorł,.
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realizo$,'ane bezPaŚrednio przez przedsiebiorcę {nie są usługarNi pośrednictrva celnego) luł:

Przedstarvicieia celnegc, st.qjac się *sługami pośred::ictlva ceineg*. Lisłusi te mc}zent,v

*kreślic jako ogół usłi.rg c*ln3,ch zrą,iązałr-r.clt z e_rrlprat";ą c*lną l*waró:.v. zleconvch pf:ez
mocodar,vr'ę i realizarvałycŁ ?tzlz |.rze<Jsia:ą,icieli celnych. !Ąr zgacznynł stopni* przl,czy,niają
się o*e d* przvspieszenia łealizołł.anvclr formalnłlści celnvch, ułatrł.iając t.vm §amyln osobr:m
Zaan8azolłjan,vm Tł' ntiędzYnarcdor.+y obrót i*r...ąro*,v odprawę celna t§rł,arórv.

Do tej Pory r"lsłirgi p,:śre*nictrva celneg* lrakisl.vane byłv marginałnie prą,- określanix
ich wPłlTvu na konkurerrcrljrr*śc gospodarki jaŁ:o całosci, łzv- prowacizonei przez p*dn:i*ty
rlgiałalnaści gospodarczej 1Ąivnikał* to przecle rvszystkiin z teg§. ze rvszystkie usłtrgi cel*e
iraktcrva*e b,vł-v jako jerln*radna kategor,la_ bez rozrozłlier:ia icir na p*szcze5ól*e silJpy. co
sta,norviłtr Polvaz*ą lukę łv rviedzy i r*dził* lviele rui*p*rcrxmierr. T§*rł,a kałegorvz*cja

Przvcz3'1-1i się nielvątP''lirvie dc iclt usun-ięci;i, Szczegainie pcmocn& l1loze się przy ty,lrł ł:karac
r*lecja łniędzY Poszceeeolnvnri iodzajami usłrrg +e!nych. §.{ięrlzv rł,skazan1,,mi usfugami
*elnvmi i usługanri PaŚredaicit'"'a celłego a rniędzynar*clar+ryn:i *sługa*:i logisły*złvrtli
istnieje zasadnicza Prar.vidłarł,,ość. Kazda usługa ptśredni*twa celn*go jest usfugą celna
związaną z cdprarva celna torą,*rórv i n:iędzynarr:dgrą,ą usługą |ogistyczną, ale ty}k* niekt*r*
łri*dzvtarcldorł'e usł*gi 1*gistvczne, ta usiug! celne i'arlminisłracl.inę i zrviązane z adpra-,vą

*elną tcwarołvi, Prz,','czYm irie r*;szlstkie usługi cel*e t* *sŁlgi pośrednic*ł,a eelłeg* {por.
rl,s. l }.

R*zr*ztienie publiezllyr-.l"l usł*g celrrych adnirłistrac;,!nygli łułaJrry.ien l.ł działain*śei
ekspct-t*rłu-importowej i od k*nrercvinych usług pośrednictrł* r:elnegtr {usług pośrednictrva
c*lłego}, jest rvazłe ZalouJno dla prciekto<lar+ł:*lą, przepisórv p.a!va, przedstar,vicieii celn_vcŁ"
jak i PrzedsięL:iorco*', gc13,'z ptzv,cz|l1l się d* tego, b_v nie utozsaniać wpr*ą,adzanvtir
uiatwiełi ł' mi*dzvnaradr:lv-vnr cbr*cie ts\\,ars\Ą-\,il z* r:sluga;rri pi:śłednictr.va ce}neg* i

r*Pr*zentar'!ą c*lną. Takie Po*ejście pr:zrvoli spojrzeć na pr$ce§ odplarvy ceinej torvar*w nie
łt'lko..iak* aa Pł-lbliczne ad*rinisrmc3jne usfugi celne otbrolvane przez ,Jrga§y r_:elne ie-usfugi
a,dn:inistrałi'jnej. które stac*wią bazę do śrviadczenia usług zr.łiazanvch z odprarvą celna
iorvarór,v, ale r*'"vniez P§§tlzegac go rv kareg*liach nalilzotly*-.1i na prz*ł.lsiębiłłr*ę i§vttlog*\Ę
prarąłrvcłł rry zakresie reguiacji ptal.v*ycł-l zlviązanl,.cłl z *bsługa celrrą tcr.ł.arórv.



L}sługi celne

§slrłgi pośred*ittwa celn*g*

&3-sexek łr l. il'IĘste usŁrg cdxyth w międą"ntr*d*łych rrsłrrgach logistycrn_vch

}liędzynarodowe rtsługi logis§czne

Usfu gi f eln€ adrrrinistraeyj **

§sługi c*lne z*,iąz*$e z *dprawę e*lrra

tow*rów

?--ród}o. cpracorł,. łie rł] asrrę

{}ł:scnie. żarcllĘo r:a eręni* łriędzvnarocl*rł,*j" jak i :ł, Ł€, tylk* admi*i*rrac5,-il:*

rrslrigi ceine padd&tsv,ilfie są analizi*. ale tylko i lvvłacznie rv kt:nt*kś*i* za,sioscr.ł.ał*=ia śrocika

r"; zakręsie ułatrvien rv i:andiu rrriędzynalod*rł_vm. a nie j*k* częśc pakietu *sług cęinvch, z

rtzrózniełiem n& usł*gi r:el*e zrviĘza§e z ł:dpraił,ą c*lr:ą i usfugi pośreCni*ilva c*lnegc.

!§szystk* to sprarvia. ze z punktu rvidzenia przedsiębiclrcv i *aiclzon5,*ił tla niego wynlsg*lv

lv zakłesie dclpełnienia ncrmallr,ł,ny*Ł ob*lviazkt_:w łlr:ty*zą*vch cdprarvy celilej_

administrac{ne usługi celne rri* są zadnvłą praktvcznynr *ła§,,vienien r.l, zakresi* obsłu_iłi

celnej tcrvarórł," a tylk* nłat-,-li*łie:* rv raixaeh prcrvadzcnej dzi*łalności *kspofiorvo-

in:Płlfiilrłej, Lisłąl.qi pcśrcd:"iictl";a celn*go rą.chodzą rv zakres usłr,rg zrviązar,ych z oćprarłą

celną tarva;łw p*d *,atłnkiem, ze 3ą realizorvałe i]i,ztz przeclstnr,viciela celneg* {są

tro,nęr;,1,ine. a nie realizcrvan§ prz€z przedsigbi*r*cr.:,} i w_rmagają profesjł:nalnej z*ajanrośłi

reg*iatji Płarą'nych w t}iłl zakresi* *raz unriejętnasci ich prakt5r*z**ss zastosc*,atlia łv

svstemałtrr inf*rrnatyczn,vgh, \,Vrricski le, lv pr"l:ł.iązaniu z *,rralizą przeprowadzoną w r*zd:ił.ie

lrzęcim pro-"ładzą d* pclt..vierdzę;:ia słusz;:ośc! *zrłałtej hip*tery ł:*dłlwczei, *ą.i+rdzają*ei.

z* P*Średnicy celni śrviadczao §l..,:§je usfugi rv ra§-t&.:h d*k*nyr,łan3,cir *dprarł *elnycil,

ułatrviaią przedsiębiorc.*!}1 pr§lyadzenie działal;-rości gr,:sp*darcz*i, a stosujae prarvi<ll*lva

r*gulacie pra§ł.ne rv zakresie forrxalncś*i celły*h_ przycu1,::iają się : jednei *r.o11,7 d*
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skrócenia cza§u dokananej odprarvy cel*ei tarł,arów_ z drugiej zaś rninimalizłją ry,z_vko

p*peł*i**ia błędu podceas d*konyryąli* rćzr:ych ap*r**ji g.eln_ych, kttire moglaby płarł,adzic

do negatlr.vnvclr kłlns*ki,vencj i dl a icil i ateresariuszy 
^

l\iormat\.rł,ny charak,fer pr*cesów absługi **inej ł*warów jest złozcnv i
ska*plikcłvany dla przedsiębiorcv. bowieffi \§}imag3 znajołn*ści szer*3* reguł poslę!.otl,ania

z lc\,§af€§, ktore rozpocz,vnają się nie lra grani*v" jaŁ'n>. tc się v-ldaivalo, ale rł, mometrci*

zakupu eł, sprzedazy tc}lvarórv* gdyz zrviazane to ięst z rł,.vsłaniem prz!,}Ą"ozorvej lirl:

-.wwozor.vej deklaracji skr*co*ej, kzilł,łt ł{t: _ftcłł rłzpołzyn* proces *bsŁlgi celłej tclvarór.v.

Kalejnym krokiem w t__§F-l pr,:cesie jest prą,plis*nie tcr+arcnr okrsśl**egc spos*bu

po§iepowania z nim, a r.;ięc zgłł:szenia *t: pracedur z*,vkłvch idoprrszczerrie do *br*ti;-

rvy:l,cz} lub specjalnvcb itranzlt welyfięirzny, tranz3.t zewnętrzny, skłacicłrą.ałie cel*e. l1,oinę

obszary ceine. odprarva czasowa, ko*c*r.ve prz§znaczenie. Llszia*iretrriarrie czyffie.

usziachętnianie bierrre}, Ł:ądu rvska;ałrie irrnego sposrrbu pcstępoivania z nim, np. pouir*tny

§.,ąą,6"- p*wiadonrienie o p§\.vrotny* w,;lvozie" ziliszczenia towafu tub je3o zrzęczefila się *a

re*cz skarbu państrva,

§posob pcstępoivania z to\łalem nie jest clrrwolnv, §l§, s:ł.*je ulł,,arunko-rvania

norffatywne. ktore są przypisan* da jego prz*z*aczenia zrviązanegc z r:dpr3t:ą celną. §tąel tez

zasadne jest, z*proponol§a*§ i]rz§ze §l*ie, r,l,v*drębnienie r.v rarnach realizorvanycŁ usfug

płśrednictr.łla c.elnego. usług podstaił,owvch i p*irracniczyclr w ołlprarvie celnej icrą,arćrv. \§

r*rtraclr rrsłrrg p*ri:ta,,łt",wych nalezy przv tym wy,róznić:

. usługi realizowane prz*d r,vpr*:vadzenieml'l+,.vprg\.vadzeni**1iolvarow.

ł us-lu*i zrł.iązane ze spcsabeill p*§tępc-ivania z to\łarern,w ramacŁ procedur;

przyrvrłzowyrit;

. usługi zrr.iązane ze sposob*§: prl§lfpowłnia z t§lv.trelr: lą. lamach pr*c*łlr:r

lĄ/}avGZol\Ych;

* usŁlgi -wilzalę ze ztiszcz**iem lui: zrze*ze*ięrn -ci? tcrvaru rzecz skarbu pan§t\Ą,a:

* rrsłiigi pcśrednictrva ccine,Ęo r,r, <lcradztrvie podatk*w,vłi:"

Lisługi po*r*łi:icze pełnią natrłrtriast ri;lę słuzebną \ł strłs*nku d* usŁlg

p*dstarvorł,vclr, a lvięc łrie *ają charaktełu samoistnego i związane są zasadami prarł,nl,r"ni

Łezpośred*i* padpcrządkolvanvmi sposcbati płłstęporvania z tc.vare:n. §łsz,vstkle te usł*gi,

za.rórł.no p*dstax,cwe jak i pomocnicze" filo;1ą byc realizolł,a§e przęz inne pałlmiai,v

{prrerv*ź*ik, przedsiebiarca} ł* §*ilstalvie ułr*rłr:*wań prarvtych. gdzi* lvspołpraca *:iędzv

nimi wpłvrva rclvniez \,v z§a*zą*3,, sp*sób na k*rrk*reircljnrrśc dok*n3,rvan3,ch cdpłalv

.ló



ceblych, lsiotna Ę. l.y§l prą,parlku jest ró*:niez feprezentacja celno-fiskalna realizorvana pźzez

ag*rcje celr:e ęv prz*dstaa.i*ielstr.vie p*datkcr+3m prz}, irnporcie toF{a]-o$, i rras;ępu_iącym po

nirrt unij*,vm nabyciu towarów rv chlviii ć*pitsz*z**ia łorła.ru do łvalrrego abratu. Pcminro, ze

i,.*łączenie repreze*iacji celłł-t]slialn*j *aj** ..ł3**:ierne kł:rz_vści nie tylko dla

przedsiębi*r*ór.l,, ale i dla skarbu państrł,a, w Pa!=ce ni* jest §to§orł.ane na duzą skalę ze

r,-,zgiędu na ni*zbyt przyjaza* dla przedsiębiclrcćrv przepisy prarł,a podatkorł,ego oraz

§zefzące się oszustrva p*ćatk*rve. rv ktor5lrh rł,_ystępuje tzw. znikając,v pcdaśłik, Oszustrła te

p*d*bne są do znanych w+zesniej oszł-rstlv karuzelcu,},ck, z tą r*żłicą, ze łiew.vrviązvrł,acie

się z oborł,iązkó:ł, p*datk*rvych przez znikaja**g* padarłika nie por.ł,odąie strat dla budzeir:

paisiN,a, ale porvcduj* połvazne §trat}i i trrldrr*ści fu*kcj*nolvałlia ageacji celł.v+i:, gdva

istnieje obligatoryj§y }-}y111og repreze:€a*ji celnei rv przedstarł..icielstrvie p*ślednin:,

}.la kazd,vr:r etapie dok*ny1l,ąnych prz*z przedstarviei*li celn_vci: f*rmai:r+ś*i cei;r_vcŁ,

w ramat;-lr ręalizo:ł-anvch *dpiaw c*lnych §zy fiskal*_vch. CI§gany cr,ln* są w stanie

zwervfikorłac p*prawnośc dak*nan_vch przez nicŁ *peracji, tr:rzepr*rvadzając kontł*lę celłą

ią:r.varów. l p*:nimo" ze kclntrola t§ lv z*sadzie d*ł_v-,*z.v lcrvarólv" lveryfikuje rólvlriez

POpra,wnaŚĆ Śrviadcza*ł,ch usług posred;rict,ła ceł*ega, Prcblerrratyka ta z*stała poddan*

anaiizie g, tozrtzi*le czwartyni zał_ł"titłowanym kłsntrpkł rsiłg paśrednictll,łł c€ln€§o łł,

l:J;.tJ. ił r*e rc l a e.j p r ze,rlsis*i{rrsńl, l l, ćifi .

W rozdziai* tym dokonano analigv k*łłtr*li ś*,,iadczonych *słtlg pośrednictrł.a celneq*

rł, oparciu otrzy iej r*dzaje, pocz_vnają* oć podstarł,or.vej k*ntroli cel**j, opańej na zasaćzie

anaiizy rvzyka rv svstema*h informatycznvch przed zrvolnieniętil to\§aft!, pcl prorł,adz*Ną

kontrolę lcsol".,ą, czv k*ttrr:ię pr,.'stimpsĘOlĄ,ą {po zr,voinie*iu icrą,arow}. Na kazd_vm etapi*

prci.vaclzcltlych k*nłr*li. orgał:i. celne są rł. sia*i* acenić pozionr wiedzv. kwalifikacji i

umiejet**ści pcśred*ikórv ceinvch. spra,,łdzając p*prarł,nośc zasios*"rą.a*yclr regulałji

prarvnych, }Y prakł1,,ce podstar,sc..vą lormą kontral! celrrej jest kclntr*la dakumęntacyjna. lv

ktorej l3rga§y cel;:e dokcrrł:ią sprarł.dzenia d*k**:en{orł, pod łvzględe*: far*r*lny*:

{sŁłszarłania dokunrentr;) 1u'b małerialrrym i_t j. *iervłaścilvei cerr_v t*r.varor.v czy prrchodzenia

tcrł,arórv). W prz_vpadku strł,,ierdzołyc.Ł niepra:,vielł*rvaści. r.v,_vdają ilcl§ą dee;,,zję celną. i

ckreślaja no§} rvymiar nalezrr*ści eelnych. kłóre pr:winrry b_yc *regulowane przez dłuznika rv

}vyz§a*z§§ym ternłinie. 11isp*łcz*śni* lve lysey§tki*h rodzaje*}r ko*tłłli cel*ej -więilszy

*au-isk połrrzono na aspektv b*zpieczeristw,a i łchrł_rnv mięrizynarcdclrł.ego *braŁt

1*l,vercłvego, nie elin:i;":uiąc *cz_rłłiście iclr aspektu fiskalr"rego, kt*ry dł:*:irr*rvał _ieszcz* l.;

prorł.adzcnvc}: i<ontrolaclr c.elnvch w XX łl,,
.:}
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Przeprow-adza*e na świecie kcrrtroie cel*e są rv głólvnvm zarysie zestandaryzowane i

podp*rządkowanę analizi* rl.z;,ka {'z ą.},4ącreniem kcntr*li l*solł,ych}, \liszystkie je.i formy

*pa§e są rórł,niez o rozsądn* działania *rgan{}lv *e]nyłh. które mają zaperł,niri *dpowiedłie

prop*ri-.ie między ułatr.ą,ieniatni w międzynar*d*r.vym obrocie tolv&rolłym a zacircłwaniem

jego bezpieczełistlva, Prz.v*zvniając się tvnr samym do zapervnienia legalneg* rł"Ł:rrltu

tołr.".atorvego- c* bezpaśrednio przckłada się na zachor.va*ie zasad uczcirvego ha*d1rl i

bezpieczeństwa międzynar*dclvegc cbrottr towarorv*g*, B*kcłłana 1\, 1ym razdztale szeroka

analiza ko*łroli celnej pr*wadzi ,1* pozl,t3,wn*j wer"yfikacji piąte,i hipatezy beda-"vczęj,

mr:r.viącej, żę kanirola ceina d*k*;lał;*ch opelacji celnycłr !ł, rar*ach obsługi ceiłej

przedsięŁliorsirv stanowi easaćniczy elełrreni kantroli usług pośrerinictr.va celnego. lv tym icl:

prawiriławcści ijakaści. Paaadto, prorł,adzi Co wniasku, ze tjE nie ma precvzljne_j p*litvki ,w

zakresie rvvstandaryzcrł"a,łria usłrrg pośre<inictrva *elcego i podniesienia ich jakości lv ramach

uniirrsg* obs:aru celnegc.

Współcześnie narnalizacja jakości r:sług pośrednictrva **lr:ego stała się polłieznym

wvzwaniem lv rai:rac}r ociprar.vy **lłiej torł,arów,. lł, zrviązkrr z \,yv§tandaryzol.*,ałiel§ ra"lrl

kcrrtrcli celnej }v skali śrł,iatalv*j. F*i<i f§, nie r:dał* się §t\ł,orz,v.-'c rłsp*!*ych zas*d

si*n*aryzacyjnych uslug paśrednictrva celr:ego" na rvzór cbarą.iązującyclr rv przepły*,ie

t*lłalo\Ę,. Prrdejm*,tł.ane pfz*z UE ;:r*by= z jed*ej strofiy *, z*sa*zie odlvoŁlją się ilł: zirsad

etvki przedstawir:ieli celnych i icŁ kompetenL]ii" krvaiit-rkacji *raz unrieiętnc**i, z łliugie"i

jednak §ti-sny brak w p*szczegcllnvch paristwach człank*r,iski,;h jednolitych ;tar:dardórv *-

dcstępie osob do zap.odLl br*kera celnego z foz§.ylll piłzi*ł*ełr ed*kacyjł,vm staje się

powazilą Ł:arierą dla sk*ięł--zne,i ł:*aiizacji takie,j starrdaryzacji. }ialezałoby z*tem jak

najsz_vbciej rvpr*lv*d:ic jednolity p*ziłłrc edukacyjny z j*dnolit_vnii wym*gałri

lvery,fik*.c3.jnyn,ii, co §tan$\łil*bv prz_vczvnek *c} §roden:izacji uslug p,.lśredrti*irv3 L.elri§§*,

b* jak pokazały lroje badarria. problem znornaliz*wania tra pcziolłie unijnyn tych usług

tkr.vi łv dcstępie rJa zaił,odr"r age*aa cł:!łeg* osob z l*znyfi pazioxenr r.łi*dz_v. un:iejętl:oś*i i

kcmpetencji araz rvymiarze sankłji za dzińania niezgodnę z pla1&.ern, ktoly podl*ga pod

j ury sd_ykcj e nararlclwą p*szcz**ol nv ch pa łi sttł. *zł§nksl^,.skich

Problematyka siandłryzacji śr*d*rłiska celnegrl łla arenił: międz__vł*radorł.ej pł.-drlana

zrłstała analizie r.ł,rozdzialt piąt,vr* zal€*łcrł;an5,:n l,?afił,iexię łf ffii{łł#;łcłttłłlałł;ej obsłućłe

łelłł$ a ydłc przełIstłtll,ił:ie§s*ł,łł" Punktenr rłljśt:ia do paszi;kiwań badawłzyłlł bvła analiza

;_riatrvi*ń slc§ol§anych w mię*zynarodowl.m abrocie towarow:,i§1- Proces ich st*rrda1-5,zac,ji

zilpoczątkCIlvanrv bvł Ł,:1isko sto iat ten:u podpis;łnielrł r+, l92,j r. w Geneł.ie rniędzynar*doivej

karrrvencji o upr*szczeni* far*rainoś*i celny*h. }łastątr-ęę regtllacje rł, formie konlvenc"jir



+elł1..clr- rvprowadzafu koiejne ułatwienia w handi* międzynara<iaw_l,p1. np, Ko*rvencja z

K"v*tt: ,* sprarvie uproszcze;r i harm**izacji p*stępołl,a;ria *elnego, czy la-prowadz*ne

rłłatwie*ia r,v zaklesie kontr*li *elnej imięilzvnarod*lva kcllrwencia w sprar.vie harnronizacji

kontroli torvarów łra granicach, z dnia 2t paździerrłika lS82 f.-} p$ ostąinio lą,drozone

Pł:roztlmienie TFA {Tłłłlł F*ciłiłatkłl Agłłemt,.łtlj lv sprawie ułatrviefi w handlu.

Frcces standaryzac|i środor-viska celireg* nie zak*ńcą,ł się \Ęraz z r.l,eiściem w zyglg

teg* p$roz*mieaia i będzie niewątplirvie trrvał ;:adat, ** jest eie!,1em ciągłego paszr:kir.vania

prrnktu aptimurĘ miedzv rvprorł:adzairymi ułatwieniani i upraszczeniami w handiu

międzvnar*d*łvym a zapewnienierc jeg* bezpieczeńsiwa" fuializa poraz,,imienia TFĄ

pozrłoliła na sfarm*ł*wanie r,vniaskil. ze jest ono §Ltl}1ą rłcześrtiej wprorvadzanych efektólv

leg*lacyinvcli" ktt,lre juz istliiał3,, ąlc b_vł__o. sto§c}wane przez mniejszą liczŁrę paiistrv.

sygnatarilrszy ty!:h umcił.. P*za iynr" przepror.vadzone pfzeze *łie badania pokazują, ze

ro,,prowadzałe ułatwienia rą. lranClri mięciz".,rlarorlł:r.vym, w tym ęiektronizacja prt-lcesarł,

*eitv*Ł i zorientowa§e fia kiigłta adruiłistra*l,jne usługi cel*e z zakresri technologii

ir,*-.rntacljnych i koiłunika*y_lnych. a takz* *$raz pr*§tsze i przeir"zvste procedury r-:elri*.

l1:ogą pczornie dalłac błęd*_v *brae spadk*:r,l,*.j r*li usłu=+ pośredrrictrł,a ceinego. Jednak takie

p-*łiejście juz 1Ąr załozeł:iu jest błedne. c0 została udok*mentowane wcześłiejsz-r,*:i

rł,niaskami z przeprowadearry*lr Lllzezę nlnie a*aliz" łlo admini§lra§yine usłłrgi łęine xie sa ią,

stałie sam* § sabie ułatrvic pr*c+s* i:bsfugi celn*j tołł.arćr.v. lĄr_vmegaią *adal- lrie t_vlkc

znaj*tn*ści przepisou. pfal§a, ale rów*iez i prakt_v"*zn*§o lch zasł*sawa*ia +; svstemach

c*l*veh, Przedsiębiofc.y zAzlĄ.yczai nie pł:siadaja profesj*nalnei rl',i*dgy w t_vm zaiłresie.

*lateg* ił:z kł:rzystanie z kc*ł*rcl.lnvth usłł-rg celrry*h wl.daje się brvt dla xich ,iedynvr-r:

racjcnalnym razwiąralien:. Agerici celrri r:łatr.ł.iają irrl pr*ces obslu5i ceinej, dając gr,r.arancję

prałr,,idłar.vo ćck*rranl,ch opererc.ji ceinv,--h. <tbając ied**c.ześnie <_: zapervniełię d*+hod*rv

bxdzetu państr.va tub *gł:rrpclr,ania integlacr7.jnego, Repr*zentuiąc i*teresy sr.v*ic.Ł

m*c*clarvc*lł §ą dla nic}l *zęsto pie*ł,szą linia styku z r:rganał:ri *elnytni i prz*pisar*i pr*rvil

**1**g*, To agenci celrri przvgotor.vują dakumentac.ie dcł ariprarr1, celtlej tolrrarclv, dokonuja

rgi*szei: sleklonicznych- *bliczają nalezrroś*i *elno-p**xłk*rł,e. a zatere arlgr5wają akt5l,v*a

ł*lę rv ułatrvieniu kornurrikacji między rłrgałarł:i **lcyr:ri i ił*ymi *gendami rzadarvymi *

i*rp*rferami i ekstr":*rterałni. P*na.dtc, xsłrlgi pr:śrećxi*{v",a łelneg* rvynragaja oi:opólaego

z;iufania r*iędzy przedsiębiorcą a przecistawicielem *elnrrm, gdllz ten drugi bazuje przede

lł,,szysikitx *a dł--Łumentacrii i irlfl*r*rac,ii dosiarczonej przez mcc*dalvcę, A zatent *czcirł,*śc

przerlsięhiorcy ma tutaj isiotłe zilaL.zenie, chce zdarzają si* pl,zyparlki dzia}ania p*za pra\Ą,*n:

i io z*rćwno pc §iro::i* p*edsiebi*l,c_1"-, jak i p* str*nie prz*ristarvicięla ceirieg*. 'l e pier:.vsze

%



zóarzają się cz§ściei. ba chęć osiągnięcia szvŁlkiego z_vsku jest tutaj zasadniczy,m

rlr*t},1yatcrenł, aie Łl_v:.vają rórłtłiez przypa*ki ła*ania pfap/a plzez p;zedsta*,icieli celnych *

są to iednak incydentalne sytriacje .

}Yspółcześnie polvazny* pr*bl*lĘ§tł *ła age*tćw cel*ych jest stosunkcr.vc małe

wsparcie instyucjonalne crganizacji zrzeszaja+_vch ich na p*zionrie narodorłn/m, uniinvm i

nriedzynaradorł,vnr, co potrvierdziła przepror.ł"aćzona preze mni* analiza zarą,afia w r*zdziale

piątym, Organizacje te nie r.l.ypr*cclv*łv skute*znego nradelu integracji śrcdowiska agerit*lv

ceiłvch, 1ł większ5lm stopniu uczest*ieza \ł b*dolvani,-: ślodorviska celneg*, bazy dia

srviadczenia usług prrśrednlct*,a celłsgt-l. anizeli dbają o iateresy, korp*racsi*e brokerórv

celnych. Poszczegoini członkclwie kc*centnr|a się gł*rvnie na srg*iclr naradorvych ir*eresacŁ,

§ytriacja ta d*t5,czy zalo1ryn§ Ł{iędzvrrarcdarł,ei Fęderacii §lcrvarzyszeń Agentow CelrryeŁ

qlŃernatianal Federation cf C*st*rns §rok*rs Assaciati*n - iFCBA }, iak i Pan+*ropejskie.j

Sieci Konłbderacji Agent*r,v CelnycŁ {CONFIAB). Zniany r.v zakresie korporacyjnej ochrony

Ł:liłkercr.v celnvch moze rł,prorvadzic Slviatorva Grga:rizacja Age*ior.v Celnyclr iO§iA§}, pcd

rvan-lnkiem. ze stanie się orgarłizacją mi+dzvnar***rvą, Ł:* poki co, łra charakter regianaln_v i

dcłtyczy .ied5,rrie Arłeryki Łaci*skiej i Karaibóą,. P*dcbna srtuacja ii*ty*zy polskic}ł

*r,ganizacji" gclzie konkurencja między, ager"rtami celł_vnti unie*:czlirvia irrr zirrtegro}ł,anie tegc

śr*iiol.viska, Pruepr*r,vadz*nę przeze rnnie *nąlizy pokezałv. ze wysckcsc składki

ezła*karvskię.i nie jęst zasadniczynr wyznacznikienr przvnalezrrości do organizac.|i

zrz*szającej agentorv celnyclr, takicłr_iak Polska lzba Cła !-cgistyki i Spe*3'cji iPICLiS) araz

i}*iska izba Spedycji i Lclgistyki 1P{SiL},

Brak integracji środaą,iska ageirtolv *eln3,ch n& p*zior-i:ie nar*d*rłym stanarvi

przeciwwagę dla strvorzenia sia:ldard*rv ncrmalizac5,jnl,*h na pozi*mie unij*ym- cz_y

mięrlzynarodowvm rą, zakresie śrviedczrrn,1,*h przez rri*h r:sług, l*h strvorzenie ivymaga cii

agei}tow celnych duzego zaa§*qaz§lła*ia rl.. ciągłe podn*szeni* klvali§kacji nie tl"ik* z

złkresu plzepisarł, pralva c*lnegc" ale rćlvł:i*z i przepi§*\y pfa\.ł,a pcdatkar.vego. jak i

*regulolvan. transportorł,a-spedycljno-1ogistyczn3,-ch" obrotu opak*,.vaniami. przepisc-,v

ąleteł.nał,jnych craz prz*pis*w o lvar*nka+h zdrolv*tł_vch zvrvrr*ści i z;irvienia, ttregu1*-""-aa

rr.ł,iązan}.ch z cblct*łn r*ateriałarni niebezpi*c.znymi. r,varunków INCOT§R§,'{S oraz prawa

dervizowego, iłp, Z*alazł* t* srryc_ie adbicie r\i {c}z§zefzełiu lł,acirlarza śrł,iadczonvch *sfug

pośrednictrł,a c.elneg*, padązają+ego. zg*dnie z potłzebami ił,:lr konsurnentó\Ąi! !ą| kierunku

ltnirver§alne$CI CIperatara usłrłg ir:gist_vcłrych. rvyrn*szaiąc jerl:relcześ*je skroc*nie cl,klx

zvcia usług pośrednichą,a ce}ne§i}_ przy _iednaczesnyrn zacir*łvaniu ich kluczor,vych ce*Ł.

eż ?r-



a n:ianorł,,icie: przejrzyst*ści. ter:rrincrą,*ści. fir*kcjon*lnośr,-i, elastyczłaści, uczcirvoś*i

i k*mpleksarvości inlormacji,

Pcdsilrłowrrjąc i l-rlvzględniając p"lttrcjalne wvk*rzv*tanie t,:adan stanorviąclrcit

przedmiot iri*iejszej rnon*sraiii ffi§zna rł.,_y*ik*jtce z *il--}: lvni*ski podzielic na tfzy srup}o

e tniał*r,vicie na rłnioski, * tharakterze teoretyeznyn, ilnalityczrryn or:rz aplłkacyj*ym.

Teoretyczne dołyezą: uniiejscarvienia przedstarvicieislx,a c.elnego lv pośrednictłr.ie

g*spcd*łcz_vm ze rłsk*zanienr jegc, cech i okręśleniem statusl} *genta celneg*- spec3"fiki

rv*t*rł pośredr:ictrła celnego 11r skali międzynarodcłvęi, *r:ijnej ofaz kraj*-,vej.

rid**t3;likcrvania luki rv rviedą, rv zakresie kaaeg$ryuacii usł*g <"-*lnych. dok*rla*ia podziałrr

u§fug p*średnictrva cel**g* *a p*dstaił,,orł,€ i p*tt-:i:cł:icze, łvsk&zania roli przedstar.łi*ieii

cel*vc}r rn. *brccie t*ltarł::.vym.

}§ni*ski łn*litytzne dcfyczą: ckreślenia t,eiacii *iedzy uslugałni p*średnictrva

celn*gc a innymi gnrparni usłł:g celn_vch {usł*gi rv *bsłrirJze celnej t*lvarów, adrninistrac3,jce

;-lsfugi c*ine} i rvyl3z3nla ich rł.płylł,Łi n§ kr-i*k;ler":*łj**śc ćr;k**yrvanvch odpralv c*l*3rcŁ,

,.ł pnrviazaniu z *zasem tyclr ocllrrarł, oraz liczbą d*k*nan,,,cL zgłoszerr ce}r:3.,ch i lłartcści;l

zą:b*rviązań cei**-płrdaikari.,,ye h, nieuprarvni$łl*gt: uti;zsanlianiłi, uta;rviei: c*lnr,1:I

rvp:rorvadzanych rv nriędz.v:tarotlorł*rym *brocie t§lvaro}yyłn z *sługami p*średriictr.va c.ei**g*"

p*dki*sltr:ia zasadncści rvłą*zenia usług celnych do pr*lva<lzlrnych atzzliz rą zakresi* ;:li*

tvlk* k*nkulenc1,jnłrści dokonywanvch odprarł, celnyclr, aie i prclvariran*j pf:*;ł

pl rz*d s i ęb i orccrv dział *l n* śc i g* sp tl 11 arc ze"j .

\Yynilsaja** z prez*łt*}§aile]i m*ncciafii wniłski aplikaryjn* są natoftiast zx.iąz:łn*

*rz*de rvszystkir* z: rł,arunkami prcrvarizarria działaln*ści goslroł9arczej piz*z ageracje c*l*e.

eEi*ilr*w celn,r.gh *raz claraćc$\..; p$datk*iv5,ch pełni*cy.,ch iilnkcie ag*ntórv c*i*vcŁ. j;ik

x:.wniez p:rz*dsiebioff$w zaał$az*,vyan§cl-r rv rriiędz*.n&rcdł}rą,y gŁłrót towsl{}lĄry. a tak:*

skt.iiliorr ich działarr

S" {} mór+,i** ic płlaostał5*h osią gn ięć xłł łł ktlłvo- bada wcz3,e,lr

§- l . Ch arł kttrys€y ka pozas r*ły eir osi ą gnię*, gi a ukcłl.e-barlałvłeyłh

itći:j *orolrgk *axkoryy p* ł-lz,vskani* sttrpnia rl*kttlra cbejmLlje łą*znie 56 pxbliŁacji"

tv l3,łr: 4 rv jązyk* axgi*lskim i 2 v". jęz3,ku r*s_v.iskir"rr. §'.ieg* skład i.vch*dzą 2 sam*dzielr'e

inr:n*gralle, l rnan*gralia rve rł.s;:*ł*utorstwię, lvspołrełlakcja ż prac ubicłr*rt_y*Ł ł:r*e
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lzbick*,1Opole. 19-2*.C*4.3fl!ó. ,Ęr/ {Ęzv,tllli* t!ł* pr:edstau,iłięlstv,c celł,łłgo lt,

kałtekście strlsołr*łłis { łK{_| i Fłłki€ił{ F}* B#lj.
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L€?{}t}łt}l.
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i l. Konlbrencja naukcr.ła," Wspol*a Europa miedzyrrarodol,,,a kł:*kurełcl,jnaś*

łańcłchow dostaw. R.elacje z *t*czenieffi jakcł cz,vnnik konkurencvjn*sei

przedsiębiorstrv, TRAFłS 1l" lĄ/ar§zalł.a, }7-i8"1i.20li. jiEf, !łłłtl usług cełn3,,clz ł,

rrł iędz_vs,srsł ołłłsl;, l ł,lł łuiłtuł hłł de:;tłłw.

t:, i Międzynarod*r+,a Ko*ferencja Naukoą,a _.Par:łnefstw{} S schadnie" tranz},t
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c*ln*g* i irsłtlg paśrełl*icłr,va **l:reg* wzięłarn uilział rv de}.-a*ie publi*znej organiz*rva;rej

przce Plris Biznesu i firnlę Rusak Bussinęs Services. gdzi* z€}prezentorvałam naukorve i

prattv+z:re podej śr:ie do rrsł*g pt-rśredi:iciwa celntg*.

1 . Debata publiczrra. {,Isłłłgi łł/łłł, Przełłłiłłł{ł tlgełiLl ce łłłcgłł u: kałł,;słlłłłłttił, Puls Biz*es*

Warszalą,a, 29.*8.ź* i 7.

trYazł\,m et3pei11 lcz§ze§§§ia i ;:cgłębienia n:aich badan r,l, tej pr*blełnatr.,ce "ł:3"ł

ł:łiział rv badaniach s:atutarłl,cŁ pt, "*,*grtiacie a c_vki ek*łrł:r*ii:zny" i przygatłr,.łanie

*i,]lafo\\rania pt: " §,fiqilzynarodowe reguiacje ał:r*l* usługanii jakr: ibrma prreciwdziała::i*

*ar*łl*lv,."nr bailer$m," gdzie p*lrŁient w5.jści* b,yła wervfikacj:r *gólnej tez3l. prarvo jakcr

zjarvisko ekonc*riczne bedące trrodsiarł,owvm sp*sob*nr kga:*nikorvania się rł,łaclz

lvsp*łcz*snego partsłr,r,a z podmiotami rzą.Jz+:aymi, połllega 1emrr saftetrlrr zja-łisk*

*yklicznej zł-niennr:ści jak g*sp*darka, Frzepr*rvadzrłne i:aćania dązące ł1o ,,veryfikłrcii tej

t*zy ii*pr*rł,adziły pcśredrtio tic irkaza*iit t*łą,niez skr;tk* lłp:arvadzanych ułatrviel'l w handlu

m i e*e1,*arcd o w},ł: { o p racorł,ał i * io prz y-_gots wylvane j est do i1 rukł i.



Drugim cbszarem rncich zainteres*-wań naukł:rło-bada:ł,czych stanorvią ułatrvienia w

oł:shrdze cełnej przeclsiębiorstrł,, Ąnaliza tej problenr*tyki koncentru|e się głor.vnie na

instyt*cji uporł,aznicnego przedsiębiarc.y" ktorą Urrijny Kodeks Celnv powiązał 7.

bezpośredni* z ułatrvięniami rł *l":słudz* celnej tcrvar*rv. :rp, nrozlir.vością ktrrzystania z

zał:ezpieczen celay*h r.v *bniz*nej kivocie. sarn**bsł*gą celną. scentralizarvałą *dprawą

telna, czv mnieiszą ilościa dokon__vlvanych kontroli fizyczłlrch lolvarorry i rrrczlirł,*ścią

korzvsta*ia z procedur upfo§zczol1ycł:, c* be=pośrełlnio przekłada się na lvzro§t pozycji

kr:nkurencljaej przedsiebicrcow AE* iśłłłhłłrivł !:"cłłłlłłłłtic {}perłziłłr}. lstotną

pr*Ł:iematy,Łę rł, iym zgkresie stąnowi cbaraŁtervstl,iia ułłóx, c*lłr.vch rv niędzycarodor,v_ym

cbra*ie torł..ar*rłj,la z ullizględnienięm ich cęc}r spec5rticzn1,*Ł. Wyrazem p*sz*ki-"vał

badarvczych r,r, tvm bloku te§alycz§y*ł _iest mił. 8 puŁlikacji.

1. F, Swardzińska, lłłsłtllłłti* ŁĘł;u,tłżłłiłsnegłs Przedsięhiłlr7, u, l}illsł:ł, l{ą,aftalnik

}iauk o Frzedsiębiorstrvie, },lr l i'2*1 1_ s.54-58 |iS§N: 1896-65ńX].

1, E. Gr,vardzińska, l}o:j,ł.ja k*łłkurłncy,Płł: iłrzedsiębiorcix+ Ali} na r_l,łskzł łłłłijłłj,łł i

łltięł!:o-narrsdłłlłytlt. i,nternaticlnal Busirr**s and Globai Econł:mv. T,:m "]3i?014,

s,50ó-5 l8 |t§§N: 2300*ó l02]"

3. §, Grvardzinska. 1ł'. Czyzorvic.z, Llmor,v_v r+ *bsłr:dze cel*ei towarórł, [rł,:] Limcu,5,

gospodarcze, \i;'vbra*e zagadnienia. r**. Jerzy Gcspodarek, Warszarła. Szk*ła

Głclwna Handlar.va, *frcyna \ł-ydarł,nicza, 2*'tS. s.299-3lt |ISB}I. 978-83-?j?8-543-

4l

4. §, Grą,ardziłlska, {-}ł.qizrll;rłr:1.,.ł!{}-pj,{r.tltc rłł:1,1,tG:łttlia uł*n+,iełi cę{ły-cłl u tł,tłt]sp(ł,clł

łłtłlsskiłłł v,kłln*ssłjj l}lłłt: §s/t Ł{a§iłor Prarva Celnego iPodatkor.ł,eg*. Nr }lżłl-i.

s ]55-]ofi [lSSN: l7j2-i5-i1]

5. §, Gą,ar<lziilska, { !1lł,ł;,s:t::t;lt"1: rlbłrit pLłliv:{ł??;i si*łiktnł,}:łełi {ł łłsnŁur*rłc§łttsśc

płłłskit,k tłgrnr.ji cłłłłvclz" Ł,i*nit*rPrar.ł,a Celnego iP*datk*weg*, Nr 9/?0l'3- s. 345-

348 |iSS\ i73]-55,]-lj

6. E. O,*,ardziliska. L,I. [-a,szuk, {}hsłl.łgcł cę!łla:głłsłotłłgtł iłsłl:łł"tzł pr,:ł:.rllovl,agł;

łłłłs,gii elłkłł"_1ic:ne.j : Fał?stil: ź"ł;łts;sł; l,{,vt:lzłdłłie,! *lłł l}łsl,yki, §.,loniti:r Prarva Ł-e!r:eg* i

Farlatk*i+eg*, Nr i?;'2014. s. 483-48§ |ISSN: l7j2-55.+4].

7. E, {irą.ardziiska, Złłsł"łdy ll3łlt*rcł:łł'rł prłjł§.l:*clłgts słtłłłłsienia fiłt sltl:łlll,tt}l jł

słł"*ł:etłłłr,l, 1ęł,{},§zł1{l?l*j 57,V' [rł,;l Praw<r celne i podai*k akcyzor-ł:_v : kręrunki

prze*braze* i zrłian, red. P. Sta*isłarvisz_vn, ! , §*rv*k. \Ą'arszawa, Wolt*r l{lurver

l-.usiness, 20i4. s, 3*6 - j tB |ISBN_ 973-B3-2ó4-3]15-6],

ż&



§. E. Grverdzińska, {iłłłłiełłia TFA }+, kłznć}u nłiędzynarot{*lł,yu i icłł skutlri

ękłłłłamic:łłe łfiłź 1:rp++t, łuł obshłgę celł*3 {*a,łs:'ó+tin {if1, irrternatiorral Buslness and

Glclbal Economy. Nr 1 tom35lżł16, s, S1-93 |i§§}i: ?jCI0-61*:]

Obsfuga celaa przedsiębiorstw wfał z rvprorvadzon3,*li ułatlviełiami :.v cbrocic

nriedzvłrarador,lr,*r bvły przedrniotem mai+h vJy§tąpień na następtliąc3;ch konferencjał_-h o

zasięgu międzynarod*lvym i kraiowym.

l. K*nferencj* naukcw-a .. Paristwo a g*sp*darka" Wa;szawa, 2ó.04.2S13. Ręf]

lrrst_1,-,tucja Łipowlłzniołreg* Przedsiebiorc_,v- retlłlacje prewflę a prakt,vka gaspodarcza,

ż. N{iędzl,łrarcdorł,& kcntere*cja ,-Oblicza k*akurłnclj*ości ło:,r..y*h kra_i*rł,

czło*kol,vskich.,łr rvanłnka*h globalizacji iintegracji", Lit-l.a, Wiln*, 2?-?3 0-§ 2*]5.

tłł/, })rł$ł,sjołwfłła łłf;słagłł łe lłłcł przedsighiłłłsł.lł t:4:7pj};!ęlxł *zr*s{łł slłl:.łłji
k<łn kzą. e ł łt,1,, j l l łj łł łł ł7' *hł.

Międzynarodowa k*nferencj*; Pł".lsi<o-Ukrainskie Forum "Prrlska i L]Lrai*a zalv§ze

fazem" Przernvśl" ź014-i0-1ł Rł.f'. Instyfut:ftł AIi} Hłłłlłł:;,i,yłd !itł.łłłł:.łłłic {}ssłł"utrsr;

hląski i ciłłt!ł.

lX fuliędzynarodorvg Korrfele*cja Nar,lkorva - \Ą'_vzr.vani;l G*spc*arki Gl*balnej źł1*.

§opot, l9-źS,05.ż*1$, Rłł. ,\?,xłł.r łk*ntłłłlił,znł łłlłłłv,itłt 7-Fś }.l, lł*łłliłł

łłti9izr;nłłr<łłial+;ł:ł*z 1 ig§t ił:\sĘ,u, n* łlfl,shłg{ ł:łłrłcy ftsu,arr*r łi i,J-
Konf,erełcja między:l&rs{isą,a,.trVyzr,;ania gospodarki gl*bal*ej źOi4" Sopat. 12-

*:3.05.2014. Rfd P*:.pcjtł F,elrli-lłrerucuilŁł !}ri€Łlsi9&j*łccirł ślf{] rx; łv,łłku uniiły,nr j

łtł i g § z 7- ł w r ł.ł 6 4 y: y ł?ł.

N,te;x,lyłrap*§Hafi ron$eperruirx. T*xr*;xer;ullti cOK}3 Pecny§,riixl.ł E*;iap_vcl.

P*env§;:nrri Ka3axcl,ag łr P*cclłł-rcx$l*.l **aepaulltt cOBp*M*HHOcTL i{ fiepci]exT1,1§§i.

§e,r*pyccałri*l loCv.1apcT§eHxaiił y§§Bepcl§eT- §e,rtrpyccnuri Haurrogalsrlllfi

yrrrrBepc}rTsr, r. §llrnct 2-?-23.*9,ż,,* t 1 . źł-łJ" Człcxłe.:zgł ..ł3l) §spric<lł;:e.

C*stł:nrs P*licy anel T*picai Prłblełns clf Ęc***lłic security cl Łjkraiłle in *:*d*r;:

p*ri*rl {economic-;:rl*rinisłra,tir,e le$al. intęr:tratił:nal arrd Technicai Ąsp*cii" ŁiŁrair:iarl

Akade*y sf {]ustonls, §niepropielt*łr..§k. ?4-ż?,{i3,ż0l l. jł*{ Iavi;.x:glrłłle

.1 ć ę :l ?ł? C §lt {3 {I {i ł H C t?l € 31 € Ś E{} * _.ve.l*,Q,lłlrlp * :} ł ł ł;ł'j l??.łp ł {}s.7 ę .

Konfbr*ncja łaukc:ł,,a ,.Kierunki r*rr.vł:j* P*łrłdłioio:ego F*dlasia" Biała

ż*-l4-*l -24, fłc/. l}rłsblełłł,3,łźłł,ukłłułlarłiłł ! rts::l,łł.ju łłbslłłgi *śłłłj,

i}oillaska"

},
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W lamaclt obsfugi celnei przedsiębiorstrą_. brał*m *dział tv badaniach statutcl*rych pt 
"

"Retulaeje instytucjonal** - pr3l+łĘ dła r*zrvoj* przedsiębiorstł*, w Polsce.'- Efekt*m

przeprorvadzcln.vch badali [łyłc, opme+raa*ie: S}:sł*ga *eiea pruedsiębiorstr.l. r.v śą,ietle

regulacji poiskieh i ułijny,;Łł - tę*ri* i prakł5..Ła ł*nŁi:renł:__r,inciści ł*trm i sł;zJr

c*lrr__vch, Obecnie irv łoku 20l 7120] 8} biarę udział w badaniach statutłłrv_y-ch pt.

..Konkurencvjnośc międzvnar*dorva przedsiqbior§l.*ry \Ę, erze digitalizacji"- gdzie podaje

analizie dziaŁałia crganćw cel:-:vch rą. zakresic naruszeni,tm pra\\, rvłasncści przenrvsłorvej

*raz ich :vphnv na ko*ku:encyj*r:śc przedsiębicrstrł, ll:iędz,*narodcr.vyth. łziała*ia te :r:*gą

zr.viekszac lub obnizać ich kapkłlrencł,i*ość. Wydaje się, ze nię za\^,,sze sł*szne jest

obwiniarrie u§tat1,odalł,c!,. zs przepis pral§a jest zĘ. aie rł,arta rórvniez spojrzec na jegt:

rvł,trJ*dnie. ktora czasami pcdlega ładi*t*rpretacj i.

Trzecinr *bszarem młrich zai*teresnwąń łraukoą,o-badavr,cz,vch sa regrrlacje pial\r&

**lnego i pciitl,ka celna. Tematvka teg* obszarł; Ładawczego kc*cełtr*"ie się prz*de

wszystkira na zasadach fu*kcjo*owania prarva celn*sc oraz zniałach rł, reg*lacjach

ustawod*rłstrł,a celnegc. Por.vaznvm wyzwani*m § lym zakresie .iest br*k jednoliteg,:

egzekrn,**ania nieprzestrzłga*ia reg*lar-ji pralye *ei::*gc i wya:iaru sarrkcii przy

stosorvarr§cŁ jednolitycłr regułaciach praw*ych oraz dokcnanię rr:odernizac!i rłnii celnej.

\Yy,razea; poszukirvań bada*,czl,ch l,v'- tv*,l bl*ku teffiaayczn}rrr: jest min. ó p*blikacji.

i. E, Grvardzińsk*, !)l{}|ł $rr{łrr:iż$: lll śyr,rlrrll,i,yku telłł_},"m yl,z*kre.sie słł:sł*rł7ttitt ill,Llll,!ł

celnegłs,l.,{onitor Pratł,,a Cel*egr: i Poclatkorvego. llir sl?fi1-1. s. l71-176 [ISSN. 1?3ż-

5544l.

2. §, Gwardzińska, Pł;rls/itl1i., .{ułłkt,ltlłłtlllłłl?it{ }}rŁ*|a ł*lr;*go v, L!łlii Eurt:płiski*l |rv.]

Ptoces_v obsługi *ellej rv nliędzynar*d*łr,3,m łańcuchu dcsta-ł., red. I. Tvmińska^

1Y*rszar,va: Wyłiaw;:iciił,rr Akademii *blcrr3, Narodarve"i" ż0 j4" s. 3l- 52 |lSBN- 978-

83- 75 ].] - j 74-2]

E. Grvardzińska, .fłłfuałłłe łgzłkv,c*;łłnie łłiłpr,:łsłr:egłłłiłł łłgułcłcji łelnvtlt

l+,łtłlłnkiełł fłłłłiełzn_},,łtt łkl łłłtę,łłegts lraklłnuarliłl. \łrzełl,sighiłłrtłill; na r.|,rlkłł łłłłi.iłł.i,łłł

|w:] Prawa *ei*e i p*dat+k akc,vzow,y. b}aski i cienie dziesięciu lat czł*łrk*sir a Polski

rv lJnii Eur*p*"iskiej: stan pra\§ny na l st_vcznia 2Sló r". ręd, tauk. P, Stanisłarviszyl.

T. Nołvak, lVarszalva: lYoiters Klurver, :0 ió. s.4 t 1-4?5 |l§B}i: 978-83-264-810-?-4l.

E, Gą,ardzitrska, M, l,aszuk, L,{, h{asłorł,§ka" R. Ł{icŁałski, 1)łT r*,rl cłłłłł, \Yarszarvłi.

Wcltełs Kiurvers. 20l7. s -§8? ilSl}N: 978-83-81i-]?-4?7-tl.

_,) .
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!'*lił,y,ka ce!łm - Ekłłłlł;rrłlet, Prrlło, Prakł*łs. red_ E. Grvardziliska, A. Werner.

.l. §ierzbicki, Sz*zecin: Wy<iarłrrictłł.cl Bl,Ę §an Br*dziński, :*14. s. 5?7 [ISBN. 9?B-

83-q34205-ó-8]

Erri3 §*-6rdzińska, Rł§srłłłłł ullii t:elłłł:.j w kł:łłłekśłił prł.jekłał,arry,ł:h przesłźsł*ł,

{ iłli jł;łgtt Kłs§eksa (iflrcgł |rv,] §ystem prawnaiinatrssly}i, Ptalr.o l'inanscrve rvcber-

1rylr714ląn XXI wiekrr" red. J. Giniecka. E. Juchni+rlricz, T. Sowiaski, lvt. \Hrobler.vska"

Gdańsk; Warszawa: Linirversytet Cdaliski . CęI}elVu, 2C13" s.241- ?49i 1§B}i,97S-

83-755ó-572-*, {§Bl\ *78-83-755*-568-3l.

prc,biematyka prarva ceinego i pctitylei celnej b_vł* przedmicterrr *roich rvl,stąpieri na

*asiępując__vch k*ntr-erencjach * zasię§rt kra.iorłym i rł:ięCz_vnarodorł,y*.

t. Konfurencja na*k*rva..Pr&w.§ **lne i p*dat*li ak*yz*rvy" Blaski i cięni* l*-eiłi lai

członkos1.-r,,a P*lski 1,v U§"_ izbick* k,l*pola, ż3-ż1.04.ż{}ŁĄ, łłłl. Zta,:łłd:ąłłił

ssrłlt:edurłłłłti łłlłł..vłłtł it l/&- pl,łłsiłłłłj, scęrłtł,łłli:*tt,dtile,jrlrlpl*rry cłIne.j.

2 N,IEX§-IT{ApOAH0§ HĄy§HO-I1PAHTi{{łECKO.fl KGH@EPEHĘ[{.Ę

a TP ATEl-Hti E C K}{E HAriP ĄB §§ Hr{ § C {} l {i.,t A§t}F{{}-3 K*H*§,fl{t§CKO|C i4

+ł§ŁĄHCOBOIO *§ECltrT{EHfifl PA3§i{T!{§ HAłĘ*HA§§HGit
3i{oHoM}lK}t29-3 fi . *9. ?* 1 §. §e"tatrlycs. i,§tłx*x. itŁd Iłepetłłłs:łs!:xłł

:łł:,x:*łłłp*l}gr:li i}r{.?pi:{}aj.?tl (, {:{}i3ftl,.nił??{:?ż?{iłlu ćr {f3,vcll*§tź*:utłl (i {łsazłsłłłłęł:u ETO.

ll l{ięrlz_vnarołlow-a Kanferei:cja Prarła Finansow,egc "Praly* finansorłrę rvobe*

11,-.,,,ztvań ,{Xi wiei<ii", Gdańsk-i{vłrysha*":n-§zickh*lm-Cdańsk, l9-?2.$4.żOt3. J?*l.

llt:fi;**łł łłłłii ł:elna.; łł, i:elrlfełśic ;ł=t:;ekłtltl,*łłvch 3ł-:ł:;;is*rr, {lnilłłłgłs §ł;el,tll-slr

{"*łrłgtl.

Międzynarcitlorva konf'eręrrcia ,"Fłiitvka celna - istoła i relac_ie z połlsiarvowyg!

prcbier-:ra*ri ivsp*łcz*§l}sg$ międzyr:arr:darveg* łllrr*tx lolv3rorveg*" l,Yarszawa.

?*14-1i-?0. Orga;iizac.ja i:łygłosz*nie rc:{ l_}crcglllrłi:lłł złłltłłlłł agłłłłtł cłlrzłgr; *,

r{}l.qC€-

Seł-linaiiutr"l \ĄJspolna Poiityka Hanłji*rva rv śrvi+t1* Traktatu z Łizbony f{efl Ąt.,rł.ł,,

rł}:\1:{}.j yę, ł.:źłłl:iłtie regutatii ł:elł,ł_l:c§ł, Kłłłł:*lłłł ś}ttł.ł:ł nłięłl:vłł.*rod1.1tł,c.T"} j a.,Ę

Koleciunl i)rawa Al,K, l5.0-] :0l]

5.

5

Czrryart!,rn *"bsrar*m ntcieh

i;ł,,zpieczeristlr,a :łiędz,v*;irod*r.v*5c:

,i;ri§ryrła istotną rr:lę r.-, rwiąztrru ee

za itl1ę re s* wan nauk o rvł: -lr ał,iar";*zvcir j e st pri:'ll * rr: at_,vk a

ohr*t* lo\ęar*i§*§;ct kt*i-a rł,e rą,sp*ł*ze3§!rrn śr.vi*cie

1łz§}oz0llą i'alą atakow ier*rust,vcznych. fo ona obo!_,
/ '/l 
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§tcso\§afivch ułatwień w rciędzvnarodcrł,}rn abrocie t<lwsrc\ĄJ.,łr} st*ncwi zasadłiczy trzan
regxlacl'iłv" EfekterĘ P*sztrkirvań Łladarą.czvch są;::.ia ::asłtpujace p*biikacje,

i. E. Grłarcizińska, !śt:słit:t::łłis,tł,l,tl łłłsłt:słł:kłł łkl,ttł;u, płslskich pł.śrełlnikć++, łlbrłłł.łł
tol1j{łravegł -u3,łrlł łłłs§łłłł łąłłjłłł;łę,l,ł:lł, §,§onit*r Fra*,a CelłeJła i padatkcą.ego. Nr
l3"!żQli. s, 49l- 4s5 irSSir.]: 1?3ż-5544}.

Ż, E Grvardzińska. Swi*!łch+'łł AEi} .f*k* g-tł'łłr*łł[ łsezssieł:zeliltLłrł żłśu8 cł!łłtclł u,
łł,łięc{z};nłrłteltlwl;łłł łałił:uchłł d{}s{§lźj [rv.J \ł'sp*łcz*snt marketiłg i logistyka
giabalne lvYzrł'3nia, re*- Kly--styłra Fieniak-Ł**dzion. Teiesa N*wrłgródzka, §iecllce ,

ltri_vdarvnii:trłc Udrłersr.tełr Przyrodniczo-Humanistycz*ego, ?Cl4. s. 153 -l8l
iiSS}i. ?083-4l ?9J

j \ł, Cz-Yzorviez, §. firą'ardzińska. Su,i*łłłctu,tl §ł:7;!tc:łł?sttt,cł l:rrzełtt_ysłalł,łyłł
elełłłen,tłłłł hłłdłł+'aniłł'ł'łłrtł;.łc! ! złłrł!n*.ścł kłn!łłłrłłł:.,,,;jłte.l pr:łelsięhicł",s!ll,cł,Zęszviv
Naukar,ve WY2574 §zkołY Adłninisłracji i Bizriesu irł. E*geniusza Klviarkorą.skiego w
Gd3'ni. BezPie*zeńst'"va l,V ailmiaistracji i Biznesie we rł.spółcz*słym śą.iecie,
cz.trl}01.l, s,37 1-383 [lSB}i: 978-83-61 5*5-S*-S]

4, §, GwardzińSka, Eł:płłc:esł.rfłt,a rł{eiufrłrłnaf),c#]€ iłtf*rłnatji łł!ł,iłłt.l,n3:łłr"

Kr,varta]nik N*uk * Przedsi*biorstt iet Nr 3lżs 1 i . s. ?5-j i |i§§|i: t §q6_6_§6X]
5, E, §rą'ardziirSka, St<złłłlał3,:łłeja r*łłl .svs*łrłtł zał.zqtł:tłłłiłr ł4,zt,kiełłl łe!n}:łłl w {!};,,

PrzedsiębiorczoŚc i Zarządzanie. red. K, Raczkorvski. S. 1łaj*iechorvsk*_Filipek.
Zarządzanie ryzykiem 1Ąr gcsp*darce. Zeszyi */2ill5, ,.1ó. cz, 3, §. 2_:5-:45

|I§Sl{: 1733-?436].

S, §. Giąardziilska, l:/i:{tl,t;lrlx ptłl,tkie.j.\'Jł,ł:l:t, {}ełnł! {l 3ą,cł!L,:ił?.ł.ie slrłełł_1,;iu cełregrl
łłsltgróu: łłarus:łjtlt:l;cłł pr.{łtĄ:Łł l,t,łłł,Erłłśłi prrenłl;sfłslłłi lw;j Fiielegal**
wPr*wa'lzenie i*'.varĆrv *k*yzcrvl,c}i tra obszar Ui:ii Europe"isŁieii reri. tauk, E:.:ii! !!-.
Pł1''rła*zervski, Elva Kopalelł,ska - Br:rys. Warszawa. Difin, 2015. s. is0_114
it§Blti:97S-S3-?950ó5 t -Oj

7 E Glvarrlzińska, trFrssłłiłpracc ł;rgałłriu, łłłłq:a:ft ł4) ?lr;1,,,y{.:h słrzłklłtrccił Kł.łłfłsł,łi
Atlłl':ini,s'irat:S! §kcłrhtłu'ł.i z te l,etrult,y,łnł {)ł,ytłlłtłftłi tłśłnlłłisrrac.ji rzqłłtłll łj i
stłłłlłsrzqłłeł* go,sPtldałczYtłt |w.] ,Ąktualn* proŁ:lemy funkcion*rłania samorządłł
terytirdal*egai recl, Elzbi*ta Ura- Elzi:ieta Fęret, Stanisłarv pieprzny, R.zeszó."v-
Sandcmierz' lV3,daivni*trą.c R§ Rzeszórv,20i7, s, 7-]_i -745 Łl§BN. 978-8_]-{15293_ż8_
al
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PrablematYka bezPieczeństwa mierizynarodarv*gc obrotu lowarc\łego Łlyła rórłniez
Przedrłiotem nraici1 rvystąi:ień &a ko§f*rsr:c.iach * zasię*u kraj*r,łym i rciędzynarodorłl,n.

i l{onferencja na,tllłorva ,.Bezpieczenstti-$ ek$*ottliczłt aŁrrob gospodarcz*go.,
\łarsza,rva, 7-8-tO.ż0}5- ffc; S*:łłłdtłry:łłcja rłłł.y:słełłrtł zu,:łłł!rłłłłi* ry:ykiłnł łl.lrryłłł
rł, {fi

Ż, &'{iędzvnarr:dcvra kanlerełcja ,,Ł'lodern mark*ting al;d iagistics - **lcbal*e ivyzwaili&.,,
§'I*ŚcibrodV" 22-Ż3.09 żOi4 €el -§lyiełł"leclu,o AE(} .jak* głlłls.tłłlf ushłg ce!łłvch ł,,

n ł i g łł z.v ł ł łł r o dł ł:v łł l t * ł t c tł t }z u ł* ; s t łn ł,.

-j, K*nier*ncja naukorv* ".Zrł'a!czanie przem},tti- r*zn§ perspektvrłv. rvspcln_v cei,
}iielegalne ł,prorładz*nie i§r.łaróą. fia obszar Łł:ii Europejskiej - lł,nb.arie
zagad*ienia", Riałvstok, 27-28,11. ż014 lłef. {}rzcłłwt cłfnl: lall,urćls, ncł.łłszłłjłsł,:_1,łl2

p!,dlu){l tł,tłłsłłtł.śłi łłł":tłłłs,.słł.sł,ąf zl rłł!ł Esrlł,s!łił.l .ąłtużĘ: ł:ełłrj,
ą, Vtll OgÓlnoPolska Kanferentia Nai;k*rrya stud*łrtór.l, Łrlgisłvki - Logist1,.ka a

bezPi*czetistw'o w doŁie preerval1*ś*i*rł.ania strategii earządczyclr_ \,\iarszar,*,a.

*{i 04 :01 7. ł ldłi*fł, ssłłrłłhł ekry;łrłkiłłł , łrłł>łek.jłłł.1: frrr,rr,,rr,rłł słłłdęnł*1,1, łłgł,xtl,ki.

5, Kcnflełencja :rałk*rv*, ..Pr*l.;ło-icgistvczne aspekty :rriędz3rnarodor.r.*i ryrrnriat:y

l*\,1:'*f{:1V9j Przedsiębi*rsaltr"'. Białystck, *7.1ż.?{}i5 , {łłf, Złłłłc:łłlie f_/p*u,a:rtlrlrle.qr;

J}r=*clsi9&it:łcY iŚE{}; §ł* !:ł:ysźełreł,lsłl.t,tł łłłiłułlełz rfbsi*ł tł, łłłi?t!ztr:łs*rr;ł*Nl,_1:łł

ł ł: ł rłł i s k}H: tI rlił 1! łtł pł: l.s k i c k 
7.s r : e t{,rl g h i ł l r słi t',

{:l, tY &4iędzYnaił:d*rva kr":łfilełc,|a nauŁrrwa -.B*zi:ieczen§trą.o lv adłrinistracji i r.v

biznesie We rvspołcztsn-vrrr śrviecie" Jurala, 2{-,-:?,05 :fi11 e.d §lt,lcłrler:/;.l,t.l

bł:S:Źe czeł:ł,stlltł Pł":erł;:łl*lt,ee* ęlEłnełlłłrłł hułił;lłłtłłia tl,łłrttłśri i zdałłłłliti
kc łl kł ł ł, e ł c }: j n ł j pł, :ł t{sjgl.łl*;r:lx,r;,

istatnYrn osiągrrięci*m na*k*rv-vm rł, ramacil prtłblematvki bezpieczenstw;i
r*i+rJzvnar*dc*'eg* obr*tu {31ąl311;g,;ęg* ul§azałtl m*j u<laiał rv realizcrvanym grancie ;ir
Ż41*7Ó w ramach §i*dłregc Progra*u Ranr*wegc- iernal }0 "B*zpie+zeństNo" piłjeŁt*
l-C}ilS§C ZatYfg}ry*'uneg*. l}eveiilpment t:il 3lrat€gii. roari*rap t*rł..ards a larg* *_.a_le

d*n:*nnstrati*n Proj*kt i* Errropean Lagistics *nil supply *hain securitv. Celem t*gil
Prcj*kt* lrl"icl stw*lzenie maPy za-€r*zeri sy§l*molv lcgisivczrivch i *.,,,prarłlvanie met,*ld

zanądziłana bezPieez*ri§.Wem, między*ar*dowego łańer;cha łi*sfarv t*rł.arorłyclr. prciek:
leałiz{l:="ff&Y' b5"ł rv iat*ck ŻSl*-2i]t l prłez k*ns*rcjrłn-r Łilku i:-istvrłl*ji nauk*r.ł_vch. §lbkt*nr
t,vclt nra* bYłc aPlrxcolvanie rapofiLr - Final Rep*rt - ŁCIGSEC (Develapntent of a §tfatsgie
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roadmap tor,t,ards a large scale ilemo*s€i?iisfi pr*je*t i* Eurr;pean lł:gistics anil supply chaili

secririty}.2

W ranraclr pozostał5ch lłlrm aLt_ł"ivncści n*.ukołi-e| oprac*rvałam 37 rec*nzji

w,vdawniczycŁ {!Ą, tym 31 artyŁi;ł*w ,ruukoę,g*h i 5 releratow na k*nierenŁ:ię irł. jęzviłx

a*_gieiskirn oraz jed*ą m*łl<rgrafię). Są tr:.

1, Recenzja r.vydarvnicza łnonografli \,V. {lzyz*rvicza. Cł* i celnicv rł. historii. §:rulaury- i

niechanizmy rlzialania , lVarszarva, tr§yclarvnił-:trą,* *if]:r, 2ł12, s. 3 i9 |i§Bitj" i}?8-$3-

?s4 i-6q5-3]

?, Od 2*1_j r. _iaka stały rec*rrzent .łydałvnir.,zy, r.vykc,*ałam ?ł receneji artykułalv

opłrblik*wa*vch rv §{*tliłorze Pr*iła Cellreg* i Padatki:ą.ega,

j, \,Y:*j6 r. wyk*riała*r 1 recenl}ę arłykulu cpuŁrlikows$eg{i w Kr.vafialr:ik* N**k ł:

Przerlsiębiorst"wie

ia, \ł 2t]16 r. rvvkonałanr 1 rec*n:-ię refbrat* n* §{iędz-vnar*dową Koafer*ncję lriaukorva

." i -Cu stcirr s" i.-iniversit;; S snlt Petersb Lłrg

5. W 2OL7 r. rvyktłaałam 1 rł_:*enzię artykr_iłr: apuł:likrrrvair*g* 1ł-

Przedsięi_lii:f §tlv$ Frzvszł*ś*i 
"

5. lv ?017 f, r,;ykonałam 4 re*enz_i* reieratorr,. na §'ligdzyn*radgłvą Kr-lnt"ereircię

Nauk*rva .,i-Custcrns"

314am F]romoł*reln 2ź prac <i3,i:l*łłar.vyclr magisterskir_:h i łl prar: jicenciackiclr oraz

re**§zc§t*fi 41 pia+ civpłłonr*rl,r,,,ch. \ł'itniii 5,CIS.2*l{i r" zc*t*łam pt;lv*laaa na pr{-}tłt]toril

pomocnicze8o r.rzprawv dakt*rskiej rv K*legirłm Ek*ł**tlcen*-§pr,:łe*.zrłyr:l §zkały Głćwnej

}{a*d lowe_! rł. lĘarsza,uvi ę.

\Y ra:nach wsp*łpracy ze śr*d*wiski*n ;taukcrł,ym jestcm człoękie*r l{ał,l,v

pr*grafi]o§/e_i Krvartalnika felr:e_Ęc w Bia.tei F*diaskiej, Zaangaz*wan* iestem iaŁz§ r.r,

pracę Poiskitj lzb.v Cła Logistyki i Spedycji, gdzie pełnię tunkrję konsultanta i członŁa

h*it*r*weg* Rady pf§§i3lłiołvei PlCŁiS W laiach :t}15-2fitó b-yłan r*:,v*iez czł*ł:Łiem

iĘ*rl y ii*n suita*,r,j *ej §fuzb_v Cei nei

- *aptlrt dasłeplr1, jesl nc strcnie. hltps:,;i**rdis.erxopil.*rr/płlŁliica{io*tcrril321li_ełl.htlrł1

]+

*zas*piś:łie



5.2. Padsrł mowanie osią gnięć n * u kolyo-ba d*wczych

e,{ój dołoŁlek naukcrv§ po r_łzy,ska::ir: *t*p*ia d*kt*ra nauk ekononicznyc.ir

kancentrrrie się vr,*kcł ek,=*rl*ricznc - praivtt,r,.łii aspeŁl*r*". międz,v*aroda,ivego obraił;

tclł,arcł:ł,ego. Obiekte::: t:t*ich zaigt*r*sor.van są uslugi pośrednictrva celnegc" a !ł

sz*eególr:ości ich ałatiza pod kątem stosorł"anej *bsłu_qi celnej przedsięŁrir:r§tw" rł,di-ozarryclt

r-rłi:trvień i zasad bezpie*zen§twa w międzvnarołlowynr *lłrocie t$łr,aro\\,vl1l.

c:lery abszary zainteresowalr ąprzedstalvicielstlvo cel*ę i l"isłr:gi paśrećłrictrł;:

c*ineg*; obsługa celna przedsięŁri*rstw: p*liłvka celrra i pral§łr cęine; bezpiecz*ństwo obr*tu

to}varrłwś}goi l.vpisł-;ją się rv m**hanizłry międzynar*rił:rve*9* *ł:rciu tot.arowegc rą,r*rrra*lr

*kori*rni i rniędz_l"narcd*łvcj .

S_vnt-+tyczłr* zestar,r.iełi* na,irvazrricjszych osiagnięc na*kE:y;r": - badarvł:z_v*il p§

uzvskani-ł-l stoprria di:kttra przećsr* rvił:l:a pł_rn izsza teb*i a

'f*Erelx ilrł
§yntetyczne zes€*wie*ic n*jł,aż*i*jszych osiągłięć n*ttk*w**[radi:lvezycŁ p* *z_vskn*iłł

s€*pxin dakt*rą przedstarvi§ns ą.l:łtath żSS8 -20t7

bVvszcz*gi:lnienie

Lata

kraj*rve nliędz_vnłrodłł:łre *gc>łern

\Ąjvrl*rą,triłrrił ks iązk*rve- m*łrcgrafr * :

o rr [} nl atllorsl,ia

* tv tl.m rr,sFółaulcrsliie

:
l

0

{t
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Aąkui5. !1 rccl=nz*lą,3l}r,ch cz*soilis*ach

rraukr;rr1..ch:

. autorskie

. rr spolatrtorskiu

jj

?

28

5

Refcratl z międzr,narod*r.l,r.clr i krajcllr,ch

kanferencj aclr t*nairczn r.cb .

ł autorskit

. r:spólautciskic
ż6
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