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Warszawa, dn. 29 marca 2019 r. 

Pan  

Marian Banaś 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Jako organizacja zrzeszająca firmy ze Stanów Zjednoczonych w Polsce, chcielibyśmy zwrócić 

się do Pana Ministra z prośbą o spotkanie. Nasi członkowie z niepokojem obserwują spadającą 

liczbę zatrzymań na granicy towarów naruszających ich prawa własności intelektualnej. Dzieje 

się przy równoczesnym wzroście wartości międzynarodowego obrotu i coraz większym udziale 

w nim towarów podrobionych. Utworzyliśmy specjalna grupę ds. walki z podróbkami, złożoną 

z przedstawicieli wielu branż, m.in. zabawkarskiej, odzieżowej, farmaceutycznej i używkowej. 

W niedużym gronie przedstawicieli tych firm pragniemy odbyć spotkanie z Panem Ministrem, 

aby zaprezentować nasze postulaty związane ze wzrostem efektywności ochrony własności 

intelektualnej na granicy kraju.  

 

Wkład naszych firm członkowskich w polską gospodarkę jest niebagatelny, stąd tym bardziej 

zależy nam na ochronie najwyżej jakości produktów. Tworzymy ponad 220 tys. miejsc pracy, 

a wartość amerykańskich inwestycji w Polsce według AmCham przekracza 130 mld zł. 

Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi w 2016 roku przekroczyła 43 

mld zł – wynika z raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.  

 

Pragniemy wskazać obszary, w których zmiany mogłyby w naszej ocenie podnieść 

efektywność działań służby celnej. 

 

Zgodnie z unijnym kodeksem celnym przedsiębiorca może uzyskać status upoważnionego 

przedsiębiorcy (AEO), dzięki któremu może korzystać z licznych usprawnień i udogodnień w 

ramach procedur celnych, w tym z procedury uproszczonej. Wyraża się to m.in. w zmniejszeniu 

liczby kontroli towaru. Status ten jest przyznawany po przeprowadzeniu audytu i spełnieniu 

rozlicznych warunków. Co do zasady z przywilejów powinien korzystać wyłącznie ten 

podmiot. W większości przypadków status AEO posiadają agencje celne. Praktyka wskazuje 

jednak, że z procedur uproszczonych korzystają również klienci przedsiębiorców 

posiadających status AEO, dzięki czemu mogą uniknąć bezpośredniej kontroli swojego towaru. 

Pragniemy zaproponować, aby przedmiotem okresowego audytu przedsiębiorców 

posiadających status AEO była wnikliwa analiza czy obsługiwani przez nich importerzy w 

sposób nieuprawniony korzystali w badanym okresie z uprawnień wynikających z ich statusu. 

W tym względzie wystarczające powinno być odpowiednie zmodyfikowanie rozporządzeń 

regulujących czynności audytowe i uwzględnienie w nich w sposób wyraźny omawianej 

kwestii. 

 

Kolejną ważną kwestią jest przepływ informacji odnośnie tożsamości podmiotów znanych z 

dokonywania obrotu podróbkami pomiędzy służbami celnymi a uprawnionymi z praw 

własności przemysłowej, czy nawet wewnątrz służby celnej. W warunkach odprawy 

scentralizowanej celnik podejmujący decyzję o przeprowadzeniu kontroli posiada niewiele 

informacji na temat importera i towaru, które mogłyby skłonić go do zlecenia przeprowadzenia  
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kontroli. Jednocześnie uprawnieni wraz z wnioskami (krajowymi i unijnymi) o ochronę na 

granicy przedstawiają listę podmiotów dotychczas zaangażowanych w import towarów 

podrobionych. Funkcjonariusze posiadają dostęp do tych informacji, jednakże wymaga to od 

nich dodatkowej analizy i przeszukania posiadanych baz. 

W naszej ocenie korzystnym byłoby zautomatyzowanie powiązania baz podmiotów 

naruszających prawa własności przemysłowej z danymi ujawnianymi w zgłoszeniu celnym w 

taki sposób, aby funkcjonariusz automatycznie otrzymywał informację o istniejącym 

zagrożeniu i mógł podjąć decyzję o kontroli towaru. System CUDO zdaje się stanowić dobrą 

podstawę do zaimplementowania takiego rozwiązania. 

 

Kolejną zmianą, która będzie miała w naszej ocenie korzystny wpływ na efektywność 

zatrzymań celnych to nagradzanie celników za wykryte naruszenie praw własności 

przemysłowej, nawet jeśli uprawniony nie zdecyduje się na podjęcie działań. W chwili obecnej 

funkcjonariusze wskazują, że zdarzają się sytuacje, w których pomimo wykrycia naruszenia 

uprawniony z praw własności intelektualnej nie decyduje się na wszczęcie postępowania. W 

efekcie pomimo podjętego wysiłku i zainwestowanego czasu ocena pracy funkcjonariusza 

obniża się. W naszej ocenie konieczne jest, aby ocena pracy funkcjonariuszy służby celnej nie 

zależała od działań uprawnionych, a każde wykrycie naruszenia praw własności intelektualnej 

było oceniane jako pozytywny wynik ich pracy. 

 

Ważne jest również wzmocnienie zaplecza technicznego funkcjonariuszy dokonujących 

zatrzymań. Dotkliwe są również braki kadrowe przy jednoczesnym wzroście importu towarów. 

Odczuwalne są one na bardziej ruchliwych przejściach granicznych, zwłaszcza w portach, 

gdzie nieliczne zespoły zmagają się z potężną masą importowanego towaru. Równie istotne jest 

podniesienie świadomości znaczenia ochrony praw własności przemysłowej wśród 

naczelników Urzędów Celno-Skarbowych i dyrektorów Izb Administracji Celnej, tak aby 

kierowali pracą w sposób bardziej ukierunkowany na zwalczenie podróbek. 

 

Wiele z naszych postulatów można osiągnąć poprzez działania praktyczne i zmiany przepisów 

rozporządzeń. Z chęcią bliżej je zaprezentujemy w dogodnym dla Pana Ministra terminie. 

Osobą kontaktową jest Łukasz Dominiak, Legal & Public Policy Coordinator, T: 225205993, 

E: lukasz.dominiak@amcham.pl. 

  
Mając nadzieję na przyjęcie naszego zaproszenia,  
pozostaję z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
____________________ 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów 
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  
 

*********** 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, reprezentuje 

jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce 
wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym 

poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego. 
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