
Słubice, dnia 10.04.2014

Uwagi do ustawy

z dnia 4 kwietnia 2014

o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

zmiany w Prawie celnym wprowadzone
ustawą z 04.04.2014 o ułatwieniu dostępu

do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych

proponowane przez PICLiS zmiany
(grubą czcionką zaznaczone zostały różnice)

uwagi PICLiS

Art. 80. Art. 80.

1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę 

fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę 

fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w 

zakresie obsługi celnej podmiotów 

gospodarczych;

2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w 

zakresie obsługi celnej;

zastąpienie słów „obsługi celnej podmiotów gospodarczych” 

sformułowaniem „obsługi celnej”

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 

lub przestępstwo skarbowe;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 

lub przestępstwo skarbowe;

4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę 

agentów celnych.

4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę 

agentów celnych.

korzysta z pełni praw publicznych; nieusuwanie tych trzech warunków (istniejących obecnie w 
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Prawie celnym)posiada co najmniej średnie wykształcenie;

swoim postępowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania czynności 

agenta celnego;

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2) należy 

uznać za spełniony, o ile wnioskodawca 

posiada:

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2) należy 

uznać za spełniony, o ile wnioskodawca 

posiada:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na 

kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

prawnych lub technicznych, obejmującym 

wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 

prawa administracyjnego i finansowego, w 

szczególności prawa celnego, albo świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych w tym 

zakresie, lub

1) dyplom ukończenia studiów wyższych, albo 

świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych albo świadectwo 

ukończenia szkoły policealnej, których 

program obejmuje prawo finansowe i prawo i

postępowanie celne i podatkowe, lub

korekta definicji odpowiednich kwalifikacji – usunięcie 

ograniczenia do studiów ekonomicznych, prawniczych i 

technicznych oraz dodanie kształcenia w szkole policealnej

2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w 

sprawach celnych albo

2) co najmniej trzyletnie – lub w przypadku 

osoby nie posiadającej wykształcenia 

wyższego: pięcioletnie – doświadczenie w 

zakresie obsługi celnej podmiotów, zdobyte 

w formie praktyki, stażu lub pracy na 

stanowisku związanym z obsługą celną w 

oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę 

o pracę, w agencji celnej lub u podmiotu 

dokonującego obrotu towarowego z 

zagranicą pod nadzorem agenta celnego 

(odpowiednie doświadczenie),

korekta definicji doświadczenia w sprawach celnych z 

jednoczesnym wprowadzeniem preferencji dla osób z 

wykształceniem wyższym
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3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do 

wykonywania zawodu agenta celnego wydaną 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 

poz. 394 oraz z 2013 poz. 1650).

3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do 

wykonywania zawodu agenta celnego wydaną 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 

poz. 394).

3. Przez doświadczenie w sprawach celnych 

należy rozumieć okres zawodowego 

wykonywania przed organem celnym czynności 

określonych przepisami prawa celnego lub 

okres kształcenia specjalistycznego w szkołach 

policealnych, przygotowujące do wykonywania 

takich czynności, w przypadku ukończenia go 

nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku 

o wpis.

3. definicja niepotrzebna – odpowiednie zapisy zostały 

przeniesione do ust. 2 pkt 2) powyżej

4. Działalność agenta celnego może zostać 

zawieszona na czas toczącego się przeciwko 

osobie agenta postępowania w sprawach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3.

4. Działalność agenta celnego może zostać 

zawieszona na czas toczącego się przeciwko 

osobie agenta postępowania w sprawach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Agent celny ma obowiązek zawiadomić organ

prowadzący listę agentów celnych o wszelkich 

zmianach danych określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

5. Agent celny ma obowiązek zawiadomić organ

prowadzący listę agentów celnych o wszelkich 

zmianach danych określonych w ust. 1 w 

terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w 

przypadku:

6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w 

przypadku:
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1) gdy został naruszony jeden z warunków, o 

których mowa w ust. 1;

1) gdy został naruszony jeden z warunków, o 

których mowa w ust. 1;

2) jej śmierci. 2) jej śmierci.

7. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych ogłasza listę agentów celnych w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

7. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych ogłasza listę agentów celnych w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

8. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz 

tryb dokonywania wpisu na listę, a także 

dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając

na uwadze zapewnienie sprawnego i jednolitego

postępowania przy dokonywaniu wpisu.

8.  Minister  właściwy  do  spraw  finansów

publicznych  określi,  w  drodze  rozporządzenia,

sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz

tryb  dokonywania  wpisu  na  listę,  a  także

dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając

na uwadze zapewnienie sprawnego i jednolitego

postępowania przy dokonywaniu wpisu.

4


