
176

UŁATWIENIA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM 
W ZMIENIONYM PROTOKOLE  
NOWELIZUJĄCYM UMOWĘ WTO
Gwardzińska E. (Szkoła Główna Handlowa, m. Warszawa, Polska)

Zmieniony Protokół do umowy w sprawie ułatwień 
w handlu z 27 listopada 2014 r. i nowelizujący Umowę z 
Marrakeszu ustanawiającą Światową Organizację Handlu 
(World Trade Organization) wprowadził znaczne ułatwie-
nia w handlu międzynarodowym, które co do zasady dla 
środowiska celnego UE nie stanowią w istocie rewolucyj-
nych zmian [1]. Większość proponowanych ułatwień funk-
cjonuje już od dawna w UE. Dogłębna analiza proponowa-
nych ułatwień w handlu międzynarodowym daje podstawę 
sądzić, iż siła negocjacyjna UE była dość silna, gdyż uwi-
dacznia się tutaj przeniesienie mechanizmu regulacyjnego 
stosowanych ułatwień w środowisku celnym UE na poziom 
międzynarodowy. Dotyczą one m.in.: 

•	 wprowadzenia przez państwa trzecie ułatwień dla upo-
ważnionych przedsiębiorców AEO w ramach operacji cel-
nych eksportowych, importowych i tranzytowych oraz moż-
liwość wynegocjowania wzajemnego uznawania zatwier-
dzonych programów AEO na arenie międzynarodowej;

•	 przyspieszenie odprawy celnej poprzez dokonywanie 
w formie elektronicznej; 

formalności celnych przywozowych, wywozowych lub 
tranzytowych przed wprowadzeniem towarów na obszar 
celny poszczególnych państw lub przed ich wyprowadze-
niem z tego obszaru;

•	 wprowadzenie przez państwa trzecie procedur po-
zwalających na możliwość płatności elektronicznych za 
należności celne i podatkowe oraz inne opłaty pobierane 
przez organy celne, poniesione po przywozie lub wywozie 
towarów;

•	 przyjęcie w możliwym zakresie lub utrzymanie syste-
mu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dokonywanej 
kontroli celnej, która opiera się na analizie ryzyka w opar-

ciu o odpowiednie kryteria selektywności, t. j. kod towa-
rowy i opis towarów, kraj pochodzenia, kraju, z którego 
towary zostały wysłane, wartość celna towarów, historię 
przestrzegania przedsiębiorców przepisów prawa celnego 
oraz rodzaj środków transportu;

•	 stosowanie kar za naruszenie prawa celnego lub wy-
mogów proceduralnych współmiernie do stopnia i wagi 
naruszenia w stosunku do osób odpowiedzialnych za ich 
naruszenie; 

•	 w celu ułatwienia wymiany handlowej organy celne i 
inne organy odpowiedzialne za kontrolę procedur granicz-
nych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów 
powinny ze sobą współpracować i koordynować swoje 
działania; 

•	 stosowanie przez wszystkie państwa wspólnych pro-
cedur celnych i jednolitych wymogów dokumentacyjnych 
dla odprawy celnej towarów; 

•	 wprowadzenie obowiązku publikacyjnego formal-
ności celnych, t. j. procedur celnych, stosowanych stawek 
celnych i podatkowych, i innych opłat nakładanych przez 
organy administracji publicznej, przepisów dotyczących 
klasyfikacji towarowej, reguł pochodzenia towarów, stoso-
wanych ograniczeń lub zakazów, przepisów dotyczących 
kar za niedopełnienie formalności celnych, procedur od-
woławczych lub rewizyjnych, umów lub części umów za-
wartych z dowolnym państwem lub państwami odnoszące 
się do spraw celnych, procedur dotyczących zarządzania 
kontyngentami taryfowymi;

•	 zaakceptowanie dotychczasowych rozwiązań narodo-
wych w zakresie korzystania z usług przedstawicieli celnych 
oraz nie wprowadzenie nowego obligatoryjnego wymogu 
korzystania z ich usług.
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Środki ułatwiające handel przewidziane w Porozumieniu 
powinny obejmować co najmniej trzy z następujących 
środków [Art. 7 pkt. 7.3]: 
	ograniczone wymagania w odniesieniu do dokumen-

tacji i danych, w miarę potrzeb;
	niski wskaźnik inspekcji i kontroli fizycznych, w mia-

rę potrzeb; 
	krótki czas trwania procedury zwolnienia towarów, w 

miarę potrzeb; 

	odroczoną płatność ceł, podatków, opłat i należno-
ści; 
	stosowanie gwarancji generalnych lub gwarancji w 

obniżonej kwocie;
	jedno zgłoszenie celne dla całego przywozu lub wy-

wozu w ustalonym okresie; 
	odprawę towarów w siedzibie upoważnionego przed-

siębiorcy lub w innym miejscu zatwierdzonym przez orga-
ny celne.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY, JAKO NARZĘDZIE 
PLANOWANIA ROZWOJU
Świrska A. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
m. Siedlce, Polska)

Realizacja polityki rozwoju lokalnego i realizacja zadań 
w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty jest 
podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Aktualna 
sytuacja gospodarcza kraju powoduje, że ze względu na 
ograniczoną ilość środków finansowych, żadna gmina nie 
może pozwolić sobie na ich marnotrawienie i nieefektyw-
ne lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawiała się 
konieczność opracowania dokumentu o charakterze stra-
tegicznym, który ukierunkuje realizację zadań pod kątem 
określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty gminnej, 
ustalenia kolejności ich wdrażania i kierunków zaangażo-
wania środków finansowych, zarówno własnych, jak i tych 
pozyskanych z zewnątrz.

Głównymi instrumentami realizacji lokalnej polityki 
gospodarczej są [1, s. 61]: 

•	 strategia rozwoju gminy;
•	 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
•	 budżet gminy.
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zało-

żeń formułowania strategii rozwoju gminy oraz jej elemen-
tów składowych.

Artykuł składa się z dwóch części; pierwsza przedsta-
wia istotę strategii rozwoju gminy, druga – case-study – 
przykładową strategię rozwoju przygotowaną w gminie 
Siedlce.

Strategia rozwoju określana jest jako „…koncepcja 
działania zmierzającego do zrównoważonego i długotrwa-
łego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego dokumen-
tu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. 
Dokument taki powinien składać się z następujących elemen-
tów: diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych 
stron, celu strategicznego i celów pośrednich, części dotyczą-
cej sposobu realizacji złożonych celów, z wyszczególnieniem 
roli poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowa-
nia i korygowania wdrażanej strategii” [2, s. 16].

Według Ziółkowskiego każda strategia rozwoju powin-
na charakteryzować się następującymi cechami [3, s. 14]:

•	długim horyzontem czasowym, zarówno z punktu 
widzenia okresu potrzebnego do wykonania określonych 
czynności (np. budowy konkretnego obiektu), jak i wystą-
pienia efektów z tego tytułu. Niektóre działania podjęte w 
ramach realizacji strategii mogą przynieść efekty dopiero 
po dłuższym okresie czasu;

•	 koncentracją działalności, a tym samym środków 
finansowo-rzeczowych na względnie ograniczonej liczbie 
zamierzeń rozwojowych (priorytetowych z punktu widze-
nia gminy) – w wielu przypadkach powinien to być wybór 
„najpilniejszych z pilnych” celów i zadań realizacyjnych;

•	 koniecznością podejmowania wielu decyzji określo-
nego typu w konkretnym czasie - decyzje te muszą się wza-
jemnie wspierać, tworząc spójny i konsekwentny układ;

•	 szerokim pasmem działań analitycznych, koncepcyj-
nych i decyzyjnych - począwszy od ustalania celów i nie-
zbędnych zadań do zrealizowania, poprzez przydzielanie 
środków finansowo-rzeczowych na ich realizację, aż do 
konkretnych działań wykonawczych.

Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem obliga-
toryjnym, jednak jej zawartość stanowi narzędzie dla pro-
wadzenia skutecznego zarządzania gminą. Borys wymienia 
siedem argumentów za tworzeniem gminnych strategii 
rozwoju [4]:

1. Planuje przyszłość w perspektywie kilkuletniej.
2. Pozwala na powiązanie poszczególnych sfer funkcjo-

nowania gminy w jedną całość.
3. Opisuje drogi dojścia do założonych celów oraz pro-

ces, w którym tworzą się struktury partnerskie.
4. Umożliwia monitorowanie postępów i korygowanie 

odstępstw od zaplanowanych rezultatów.
5. Sprzyja ocenie szans i zagrożeń oraz mocnych i sła-

bych stron gminy.


