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ZMIANY W STRUKTURZE RYNKU USŁUG 
POŚREDNICTWA CELNEGO W POLSCE

CHANGES IN THE STRUCTURE OF CUSTOMS 
BROKERAGE SERVICES MARKET IN POLAND
DOI: 10.15611/pn.2015.402.10

Streszczenie: W artykule podjęto próbę zdiagnozowania rynku usług pośrednictwa celnego 
Polsce, poczynając od wejścia Polski do Unii Europejskiej do 2015 r. W literaturze trudno 
znaleźć pozycje poruszające tę problematykę. Warto tu zauważyć, iż usługi celne odgrywają 
dominującą rolę w międzynarodowym obrocie towarowym, bez znajomości ich zasad i dzia-
łalności profesjonalnych instytucji pośrednictwa celnego międzynarodowy obrót towarowy 
byłby praktycznie niemożliwy. W artykule poddano analizie rynek usług pośrednictwa cel-
nego w Polsce z podziałem na tradycyjne segmenty profesjonalnych instytucji pośrednictwa 
celnego: agencji celnych, agentów celnych oraz doradców podatkowych. 

Słowa kluczowe: usługi pośrednictwa celnego, agencje celne, agenci celni, doradcy podat-
kowi, polityka celna.

Summary: The article tries to diagnose customs brokerage services market in Poland since 
the access of Poland to the European Union till the present time, i.e. 2015. Basically, this prob-
lem is ignored in literature. It is worth mentioning that the customs services play a dominant 
role in the international merchandise trade. Without the knowledge of their professional ac-
tivity rules and effective customs brokerage institutions international trade in goods would be 
practically impossible. This article analyzes the customs brokerage services market in Poland, 
taking into account traditional segments of the professional customs brokerage institutions, 
namely customs agencies, customs agents and tax advisors.

Keywords: customs brokerage services, customs agencies, customs agents, tax advisors,  
customs policy.

1. Wstęp

W 2014 r. utwierdził się nowy trend w usługach pośrednictwa celnego w Polsce. Do-
tychczasowy rynek usług celnych, zdominowany przede wszystkim przez dwie in-
stytucje pośrednictwa celnego – agencje celne i agentów celnych, zaczyna oddawać 
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swój udział kancelariom doradztwa podatkowego oraz kancelariom celnym, biurom 
usług celnych i biurom obsługi celnej. Z jednej strony usługi pośrednictwa celnego 
podążają w kierunku uniwersalnego operatora usług logistycznych, z drugiej stro-
ny kancelarie celne czy biura obsługi celnej ograniczają swoją działalność tylko do 
świadczenia usług celnych. Celem artykułu jest diagnoza rynku usług pośrednictwa 
celnego w Polsce w oparciu o prowadzone przez autorkę badania. 

2. Agencje celne na rynku usług pośrednictwa celnego

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie agencji celnej nie pod-
lega żadnej reglamentacji działalności gospodarczej. Jest to działalność całkowicie 
zliberalizowana. Każdy na równych prawach może rozpocząć taką działalność i ją 
prowadzić, zgodnie z zasadami prawa. Jedynym wymogiem jest zaewidencjonowa-
nie działalności w odpowiednim rejestrze w zależności od formy prawnej. I tak – je-
śli działalność będzie prowadzona w formie spółek prawa handlowego, powinna być 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym [Ustawa z 20 sierpnia 1997] i wpi-
sana do rejestru przedsiębiorców, natomiast jeśli będzie prowadzona przez osobę fi-
zyczną, powinna być zaewidencjonowana w Centralnej Ewidencji Działalności Go-
spodarczej [Ustawa z 2 lipca 2004].Warto tu zauważyć, iż prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej nie wymaga ewidencji spółki w CEDG, tylko 
wspólnicy spółki cywilnej ewidencjonują swoja działalność w CEDG jako przedsię-
biorcy [Ustawa z 2 lipca 2004, art. 4.2], pomimo tego, że spółka cywilna posiada 
REGON i NIP. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest 
bardzo popularne w Polsce, nie tylko przez agencje celne, ale także inne podmioty 
i podlega bezpośrednio pod regulacje kodeksu cywilnego [Ustawa z 23 kwietnia 
1964].

Przeprowadzone przez autorkę w 2014 r. badania uwidoczniły wzrost liczby 
agencji celnych o 24 podmioty w stosunku do 2006 r., co stanowi wzrost o 3,5% 
(tab. 1), choć warto tu zauważyć, iż agencje celne, podobnie jak i inne podmioty go-
spodarcze, powstają i upadają zgodnie z regułami rynkowymi [Gwardzińska 2012].

Jak wynika z tab. 1, radykalny spadek agencji celnych w 2014 r. dotyczył przede 
wszystkim wschodniej Polski – w województwach warmińsko-mazurskim, podla-
skim, lubelskim, co jest wynikiem przede wszystkim braku możliwości wykorzysta-
nia potencjału granicy wschodniej, która stanowi jednocześnie zewnętrzną granicę 
Unii Europejskiej. Ten makroregion Polski należy do najsłabiej rozwiniętych gospo-
darczo oraz najmniej konkurencyjnych i innowacyjnych regionów nie tylko w Pol-
sce, lecz także w Unii Europejskiej, przy czym poziom ten pogłębia się w ostatnich 
latach. 

Z polskich regionów najmniej konkurencyjne okazało się województwo war-
mińsko-mazurskie, które – z wartością indeksu 29 (w skali od 0 do 100) – uplaso-
wało się na 233 miejscu wśród wszystkich analizowanych regionów. Niewiele lepiej 
wypadły pozostałe województwa Polski wschodniej, w tym województwo podkar-
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Tabela 1. Liczba agencji celnych w Polsce w poszczególnych województwach 
w latach 2006 i 2014 (stan na dzień 30 lipca 2014 r.)

Lp. Województwo
Rok

2006 2014*

1 Dolnośląskie 23 30
2 Kujawsko-pomorskie 25 23
3 Lubelskie 92 51
4 Lubuskie 29 13
5 Łódzkie 20 42
6 Małopolskie 39 36
7 Mazowieckie 102 156
8 Opolskie 9 9
9 Podkarpackie 51 31

10 Podlaskie 43 32
11 Pomorskie 87 91
12 Śląskie 32 51
13 Świętokrzyskie 9 14
14 Warmińsko-mazurskie 40 28
15 Wielkopolskie 41 71
16 Zachodniopomorskie 52 40

Ogółem 694 718

* Stan na dzień 30 lipca 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Dane z 2006 r. pochodzą z pub-
likacji [Gwardzińska 2009].

packie, które z wartością indeksu 37 znalazło się na pozycji 211 [Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego 2013], co w konsekwencji musiało się skończyć drastycznym 
spadkiem liczby funkcjonujących tam agencji celnych. A jeśli do tego dodamy małą 
atrakcyjność regionalnych wschodnich rynków pracy i dużą migrację z regionów 
uboższych do bogatszych oraz niską wydajność pracy w poszczególnych sektorach 
gospodarki, co w efekcie przyczynia się do gorszego wyposażenia poszczególnych 
województw w regionalne aktywa, takie jak͗ infrastruktura, potencjał technologiczny 
i innowacyjny oraz jakość pracy, to odpowiedź na pytanie o przyczyny spadku licz-
by agencji celnych w poszczególnych województwach wschodniej Polski wydaje 
się oczywista. 

Ponadto znaczny spadek agencji celnych uwidocznił się również w wojewódz-
twach Polski zachodniej, tj. zachodniopomorskim i lubuskim, co związane jest 
zapewne z możliwością dokonywania sprawniejszych odpraw celnych na terenie 
Niemiec.
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Wzrost liczby agencji celnych przede wszystkim w województwach łódzkim, 
mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i pomorskim związany jest 
przede wszystkim ze zwiększeniem konkurencyjności tych regionów Polski. Co za-
tem decyduje o liczbie agencji celnych funkcjonujących w danym województwie 
Polski? Czyżby konkurencyjność regionów była wyznacznikiem priorytetowym?

Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem decydującym dla powstawania nowych 
podmiotów, w tym agencji celnych, jest konkurencyjność regionów, ale nie należy 
bezpośrednio wiązać funkcjonowania agencji celnych z liczbą podmiotów zaangażo-
wanych w międzynarodowy obrót towarowy w danym regionie, gdyż uczestnictwo 
w unii celnej daje podmiotom możliwość dokonywania odpraw celnych w dowol-
nym regionie Polski lub w innych państwach członkowskich UE. Wyznacznikami 
sukcesu agencji celnych są zatem jakość, szybkość i pełen profesjonalizm w świad-
czonych usługach celnych, czyli ich konkurencyjność. Według szacunków Konfe-
rencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) [World 
Trade Organization 2015] w przeważającej większości przypadków koszt wypełnia-
nia formalności celnych przekracza koszt obciążeń celno-podatkowych.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów biznesowych, agencje celne, pragnąc 
zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną na rynku, wstępują do systemu AEO (Au-
thorised Economic Operator), dzięki któremu mogą korzystać z ułatwień i uprosz-
czeń na gruncie prawa celnego, stając się jednocześnie wiarygodnymi podmiotami 
na rynku [Gwardzińska 2014a].

3. Wzrost znaczenia instytucji AEO 
na rynku usług pośrednictwa celnego

Według stanu na dzień 8 lutego w 2015 r. w Polsce wydano 725 świadectw AEO, 
w tym 462 AEOC, 237 AEOF oraz 26 AEOS, co klasyfikuje Polskę na piątej pozycji 
w UE, po Niemczech – 5582 wydanych świadectw, Holandii – 1419, Francji – 1137 
oraz Włoszech – 874 świadectw AEO (tab. 2). Nasz udział w rynku unijnym pod-
miotów działających w systemie AEO kształtuje się na poziomie 5,6%. 

Jak pokazują dane zawarte w tab. 2, w Polsce w 2015 r. najwięcej wydano świa-
dectw AEOC – 462, z czego 274 z nich znajdują się w posiadaniu podmiotów świad-
czących usługi pośrednictwa celnego: agencje celne posiadają ich aż 260, co stanowi 
95% ich udziału w całkowitej puli, biura i kancelarie celne zaznaczają się już 5-pro-
centowym udziałem (rys. 1).

W 2015 r. w Polsce (por. dane zawarte w tab. 2) wydano 237 świadectw AEOF, 
z czego 48 z nich znajduje się w posiadaniu podmiotów świadczących usługi po-
średnictwa celnego, tj. agencji celnych. Biura obsługi celnej czy też kancelarie celne 
nie posiadają żadnego świadectwa AEOF (rys. 2). Warto zauważyć, iż tylko dwie 
agencje celne funkcjonujące w ramach struktury TSL są posiadaczami świadectw 
AEOS, żadna samodzielnie funkcjonująca na polskim rynku agencja celna czy biuro 
obsługi celnej nie posiada świadectwa AEOS.
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Tabela 2. Liczba wydanych świadectw AEO na rynku unijnym (stan na dzień 8.02.2015 r.)

Lp. Państwo Ogółem AEOC AEOF AEOS

1. Austria 251 84 166 1

2. Belgia 357 30 300 7

3. Bułgaria 18 1 17 0

4. Chorwacja 18 17 1 0

5. Cypr 15 2 13 0

6. Czechy 142 45 92 5

7. Dania 89 4 84 1

8. Estonia 24 6 14 4

9. Finlandia 70 3 59 8

10. Francja 1137 304 671 162

11. Grecja 74 34 38 2

12. Hiszpania 610 188 389 33

13. Holandia 1419 352 981 86

14. Irlandia 117 13 103 1

15. Litwa 26 7 18 1

16. Luksemburg 28 5 20 3

17. Łotwa 20 3 16 1

18. Malta 12 1 10 1

19. Niemcy 5582 3262 2279 41

20. Polska 725 462 237 26

21. Portugalia 96 65 24 7

22. Rumunia 66 5 57 4

23. Słowacja 63 23 35 5

24. Słowenia 89 30 51 8

25. Szwecja 314 136 173 5

26. Węgry 304 173 111 20

27. Wielka Brytania 356 54 293 9

28. Włochy 874 366 493 15

Ogółem świadectw 12896 5675 6745 456

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
(8.02.2015).
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Biura, kancelarie celne

Rys. 1. Udział instytucji pośrednictwa celnego posiadających świadectwo AEOC w świadczonych 
usługach celnych w Polsce (stan na dzień 8.02.2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
(8.02.2015).
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Rys. 2. Udział instytucji pośrednictwa celnego posiadających świadectwo AEOF w świadczonych 
usługach celnych w Polsce (stan na dzień 8.02.2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
(8.02.2015).

Funkcjonowanie agencji celnych w systemie AEO daje przedsiębiorcom moż-
liwość skorzystania z szybszego i łatwiejszego dostępu do uproszczeń i ułatwień 
w obsłudze celnej towarów. Największe korzyści wynikają z ułatwień przy stosowa-
niu kontroli celnej – podmioty te znajdują się w niskim segmencie ryzyka. Znacz-
nym uproszczeniem formalności celnych jest możliwość korzystania z procedur 
uproszczonych, a szczególnie z uproszczeń związanych z tzw. procedurą uprosz-
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czoną w miejscu, która polega na tym, że towar dostarczany jest bezpośrednio do 
przedsiębiorcy z pominięciem urzędu celnego. Istotnym ułatwieniem są również 
tzw. ułatwienia fakultatywne przyznawane przez organy Służby Celnej, tj. zwol-
nienia z obowiązku przesyłania powiadomienia, określenie indywidualnego czasu 
związanego z przesyłaniem komunikatów, zgoda na realizację procedury uprosz-
czonej poza godzinami pracy urzędu celnego czy też zgoda na zakładanie zamknięć 
celnych. Nie bez znaczenia jest również kwestia związana z możliwością rozlicze-
nia należności w zakresie podatków od towarów i usług z tytułu importu towarów. 
Posiadacz pozwolenia może skorzystać z rozliczenia poprzez deklarację podatkową 
na podstawie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
[Ustawa z 11 marca 2005], co ma istotny wpływ na sytuację finansową większości 
przedsiębiorstw. Warto w tym miejscu zauważyć, iż czynności prawne w ramach 
agencji celnej wykonują agenci celni, którzy, pełniąc swoje funkcje, przyczyniają się 
do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego.

4. Agenci celni na rynku usług pośrednictwa celnego

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej [Ustawa z 9 maja 2014] oraz rozporządze-
nia w sprawie wpisu na listę agentów celnych[Rozporządzenie Ministra Finansów 
a 2014] dokonało istotnej zmiany w funkcjonowaniu instytucji agentów celnych 
w Polsce [Gwardzińska 2014b]. Obecnie profesja agenta celnego została w pełni 
zliberalizowana i jest to zawód co do zasady dożywotni, gdyż zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa z listy agentów celnych może być skreślona osoba, która 
utraci pełną zdolność do czynności prawnych lub zostanie skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obroto-
wi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestęp-
stwo skarbowe, lub w razie jego śmierci [Ustawa z 19 marca 2004]. Znikł przepis, 
który umożliwiał skreślenie z listy agentów celnych osoby, która przez pięć lat nie 
pełniła funkcji agenta celnego. A ta przyczyna przez ostatnie lata była wyznaczni-
kiem zasadniczym przy dokonywanych skreśleniach z listy agentów celnych.

Zliberalizowanie rynku agentów celnych dokonane 4 grudnia 2014 r. (w tym 
dniu weszło w życie rozporządzenia w sprawie wpisu na listę agentów celnych) 
spowodowało, iż w Polsce z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych występu-
ją osoby, które zostały skreślone ze względu na niewykonywanie czynności agenta 
celnego przez okres 5 lat oraz osoby, które zostały wcześniej skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obroto-
wi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestęp-
stwo skarbowe i nastąpiło zatarcie kary. Te osoby stanowią pierwszą grupę osób 
występujących o wpis na listę agentów celnych. Drugą grupę stanowią osoby, które 
pracowały czynnie, wykonując czynności z zakresu prawa celnego czy to w agen-
cjach celnych, czy to w urzędach celnych. Trzecią zaś osoby, które chcą tylko po-
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chwalić się w CV kolejnym dodatkowym wpisem, mimo braku jakiejkolwiek chęci 
do wykonywania zawodu agenta celnego.

W grudniu 2014 r. [Obwieszczenie Ministra Finansów 2015], a dokładniej od 18 
grudnia do końca miesiąca, wpisano 142 osoby, czyli, odliczając okres świąteczny, 
przez 10 dni wpisano na listę agentów celnych 142 osoby, czyli tempo wpisów na li-
stę agentów celnych w Polsce jest błyskawiczne. Przyjmując taką dynamikę wpisów 
– pod koniec 2015 r. będzie prawdopodobnie wpisanych na listę agentów celnych 
około 15 000 osób. Kwestią otwartą do dalszych dyskusji pozostaje problematyka, 
ilu z nowo wpisanych agentów celnych będzie czynnie wykonywać swoje zadania 
w międzynarodowym obrocie towarowym, gdyż nie są oni jedynymi profesjonal-
nymi podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa celnego w Polsce. Poważną 
konkurencję dla nich stanowią doradcy podatkowi.

5. Doradcy podatkowi na rynku usług pośrednictwa celnego

Po 10 latach od wejścia Polski do UE, dopiero w 2014 r. doradcy podatkowi zo-
baczyli szansę swojego rozwoju w usługach pośrednictwa celnego, mimo że już 
w 2004 r. W. Czyżowicz w doradztwie podatkowym upatrywał [Gwardzińska 2009]:
• możliwości wypracowania niższych kosztów funkcjonowania firmy (e-com-

merce),
• kompletności obsługi celno-podatkowej związaną z działalnością zagraniczną 

(kraje trzecie UE),
• zdolności do wypełniania formalności podatkowych związanych z zakupami za-

granicznymi,
• występowania jako lokalny dostawca dóbr i usług (wystawca faktur lokalnego 

VAT).
W 2014 r. rynek doradców podatkowych wyraźnie nakierował się na świadcze-

nie usług celnych. Na 264 funkcjonujących w Polsce kancelarii doradztwa podat-
kowego aż 81 deklaruje świadczenie usług celnych, co stanowi 31%. W 2006 r. 
liczba kancelarii świadczących usługi celne stanowiła tylko 7,7% (tab. 3) Jak widać, 
kierunek ten zyskuje coraz więcej zwolenników w polskiej praktyce gospodarczej. 
Czyżby rynek doradców podatkowych zmieniał segmentację rynku usług pośrednic-
twa celnego? Wydaje się, że tak. I to już powoli staje się faktem oczywistym. 

Jak pokazuje tab. 3, w 2014 r. tylko kancelarie doradztwa podatkowego z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego nie deklarowały świadczenia usług celnych. 
W 2006 r. były to kancelarie z województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Warto wskazać jeszcze jeden dość 
istotny element struktury rynku kancelarii doradztwa podatkowego świadczących 
usługi celne. Wśród 16 województw w Polsce największa grupa kancelarii świad-
czących usługi celne skupiona jest w 5 województwach: wielkopolskim (17), ślą-
skim (15), małopolskim (14) mazowieckim (11) i dolnośląskim (5). W sumie w tych
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Tabela 3. Liczba kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce wraz z realizacją zadań celnych 
w poszczególnych województwach w roku 2006 i 2014 (stan na dzień 30 listopada 2014 r.)

Lp. Województwo

Realizacja czynności

podatkowych celnych podatkowych celnych

Rok 2006 Rok 2014

1. Dolnośląskie 39 1 25 5

2. Kujawsko-pomorskie 25 0 10 3

3. Lubelskie 7 0 2 1

4. Lubuskie 12 2 5 4

5. Łódzkie 19 0 13 1

6. Małopolskie 38 3 49 14

7. Mazowieckie 43 2 30 11

8. Opolskie 11 2 5 2

9. Podkarpackie 11 0 2 1

10. Podlaskie 9 1 3 2

11. Pomorskie 28 2 13 2

12. Śląskie 91 9 46 15

13. Świętokrzyskie 6 0 5 2

14. Warmińsko-mazurskie 12 1 3 1

15. Wielkopolskie 33 5 47 17

16. Zachodniopomorskie 20 3 6 0

Ogółem 404 31 264 81

Źródło: http://www.doradcy.krdp.pl/kancelarie.php/woj/0/powiat/0/1/pl (30.11.2014).

województwach zgrupowanych jest aż 77% ogółu wszystkich funkcjonujących na 
polskim rynku kancelarii doradców podatkowych, którzy świadczą usługi celne.

6. Uwagi końcowe

Zmiana segmentacji rynku usług pośrednictwa celnego staje się już faktem. Znaczny 
udział mają w nim już kancelarie doradztwa podatkowego i kancelarie celne lub biu-
ra obsługi celnej. Silną pozycję na rynku usług pośrednictwa celnego ugruntowują 
sobie agencje celne działające w systemie AEO, a dokładniej AEOC (Uproszcze-
nia Celne), co wydaje się w pełni uzasadnione, gdyż mogą skorzystać z uproszczeń 
i ułatwień na gruncie prawa celnego, a w przyszłości będą mogły skorzystać ze scen-
tralizowanej odprawy celnej. Niewątpliwie wpływ na dokonywane zmiany miała 
deregulacja zawodu agenta celnego. 
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