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Szanowni Państwo!

W imieniu agencji celnych zrzeszonych w naszej Izbie jak i pozostałych agencji celnych nie

zrzeszonych w naszej Izbie ponownie zwracam się z prośbą o utworzenie Tarczy ochronnej

dla branży celnej niwelującej skutki finansowe wojny na Ukrainie dla agencji celnych, które

utraciły w znacznej mierze zdolność utrzymania siebie i zatrudnionych pracowników.

Wprowadzone  przez  Unię  Europejską  sankcje  w  handlu  niektórymi  towarami  pomiędzy

Białorusią  i  Rosją  a  Unią  Europejską ograniczą handel  w  zakresie  około  90%  towarów

pochodzących lub importowanych  z  Rosji  i  Białorusi.  W chwili  obecnej istnieje wprawdzie

możliwość realizacji zawartych kontraktów zawartych przed datą wprowadzenia sankcji. Ten
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okres  przejściowy  skończy  się  jednak  04.06.2022  r.,  kiedy  handel  towarami  objętymi

sankcjami zostanie definitywnie zatrzymany.

Na  powyższe  restrykcje  nałożyły  się  sankcje  wprowadzone  08.04.2022,  kiedy  Unia

Europejska wprowadziła  zakaz wykonywania przewozów towarów w Unii  Europejskiej  dla

przedsiębiorstw transportowych z Rosji i Białorusi a Białoruś wprowadziła analogiczny zakaz

dla przedsiębiorstw transportowych z Unii Europejskiej. Te sankcje spowodowały, że obrót

towarowy ze Wschodem stanął. Tak więc mimo iż niektóre towary nie podlegają sankcjom

lub  ich  import  lub  eksport  jest  dozwolony  z  uwagi  na okres  przejściowy,  to  handel  tymi

towarami jest niemożliwy z uwagi na brak możliwości transportu towaru. W efekcie zatem,

agencje  celne  dostały  rykoszetem  przez  sankcje  unijne  wprowadzone  02.03.2022,  ale

dodatkowo ich los został niejako przypieczętowany zakazami wprowadzonymi 08.04.2022.

Chcemy by nasze trudne położenie i sytuacja gospodarcza zostały dostrzeżone przez nasze

władze.  Oczekujemy  interwencji  władz  i  wsparcia  polskich  podmiotów,  aby  mogły  one

przetrwać  te  najtrudniejsze  chwile.  Bez  wsparcia  i  przy  utrzymującej  się  nadal  eskalacji

działań  wojennych na  Ukrainie  pracę  utraci  nawet  kilka  tysięcy  pracowników –  agentów

celnych,  pracowników  branży  transportowo-logistyczno-spedycyjnej.  Pogarszająca  się

sytuacja  na  rynku  pracy  może  wpłynąć  na  sytuacje  rodzin  pracowników  dotkniętych

bezpośrednio  skutkami  działań  wojennych  na  Ukrainie.  W konsekwencji  ucierpieć  mogą

również pracownicy administracji skarbowej, która jest głównym partnerem agencji celnych.

Jesteśmy  otwarci  na  wszelkie  propozycje  rozwiązań  zmierzających  do  uregulowania  tej

niezwykle trudnej sytuacji i pomocy naszej branży.

 

Z poważaniem

Piotr Gołdyn
Prezes Izby
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