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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Agent celny 333101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Nie występują nazwy zwyczajowe zawodu.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3331 Clearing and forwarding agents.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Magdalena Mrozkowiak – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Beata Sobierajska – Dellner Sp. z o.o., Gdynia.
Anna Wawruch-Lis – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki,
Lublin.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Anna Będzińska – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Krzysztof Zieliński – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa.
Beata Żurek – Global Cosmed S.A., Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Eugeniusz Gostomski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Wojciech Januszko – Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Agent celny wykonuje prace związane z przygotowywaniem i zbieraniem niezbędnych dokumentów
do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej10, przygotowywaniem zgłoszenia celnego
i wysyłaniem go do elektronicznego systemu urzędu celnego.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który importuje7 lub
eksportuje towary5. Zajmuje się wszelkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego
przeprowadzenia odprawy celnej towarów.
Agent celny uczestniczy w rewizjach celnych16, jest w ciągłym kontakcie z celnikami3
i przedstawicielami firm15. Do głównych jego obowiązków należy przygotowywanie:
 dokumentów w celu przeprowadzenia zgłoszenia celnego w imporcie, eksporcie, tranzycie21,
 dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym2 i dokumentacją Intrastat8,
 dokumentów związanych z uzyskaniem świadectw poświadczających pochodzenie towarów19.
Sposoby wykonywania pracy
Agent celny realizuje czynności obejmujące następujące procedury:
• zgłaszanie celne w imporcie:
 zapoznawanie się z dokumentami handlowymi dotyczącymi danego importu,
 analizowanie i kontrolowanie poprawności dokumentów handlowych i certyfikatów,
 kontaktowanie się z importerem w celu tłumaczenia faktury handlowej6,
 taryfikowanie towarów20,
 wprowadzanie wymaganych danych do programu komputerowego w celu wypełnienia
zgłoszenia celnego (SAD17),
 wysyłanie zgłoszenia celnego do systemu urzędu celnego,
 przesyłanie do importera potwierdzenia PZC12 po zakończeniu odprawy celnej,
• zgłaszanie celne w eksporcie:
 zapoznawanie się z dokumentami handlowymi dotyczącymi danego eksportu,
 analizowanie i kontrolowanie poprawności dokumentów handlowych,
 wystawianie świadectw pochodzenia towarów,
 wprowadzanie wymaganych danych do licencjonowanego programu komputerowego w celu
wypełnienia zgłoszenia celnego (SAD),
 taryfikowanie towarów,
 przesyłanie do eksportera komunikatu potwierdzającego wyjście towarów poza polski obszar
celny11,
• zgłaszanie celne w tranzycie:
 analizowanie dokumentów handlowych dotyczących danego tranzytu,
 wystawianie dokumentu SAD,
 przesyłanie zgłoszenia celnego do systemu celnego,
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•

•

przygotowywanie dokumentu akcyzy:
 zapoznawanie się z dokumentami handlowymi,
 wypełnianie formularza dotyczącego akcyzy i przesyłanie do właściwego urzędu celnego,
 zabezpieczanie należnego podatku,
przygotowywanie dokumentu Intrastat:
 kontaktowanie się z firmą, dla której jest przygotowywany dokument Intrastat,
 zbieranie dokumentów handlowych związanych z obrotem towarów wewnątrzunijnych9,
 wprowadzanie wymaganych danych przy użyciu programu komputerowego do wypełniania
deklaracji Intrastat,
 przesyłanie deklaracji Intrastat do systemu celnego z użyciem platformy usług
elektronicznych skarbowo-celnych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca agenta celnego jest wykonywana zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Miejscem pracy
jest:
 agencja celna1 (pomieszczenie biurowe, klimatyzowane, oświetlone sztucznie i dziennie),
 skład celny18,
 lokalizacja wyznaczona przez urząd celny (gdzie agent celny uczestniczy w rewizjach celnych na
powietrzu lub w halach do tego przystosowanych).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Agent celny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 telefon,
 drukarkę,
 kalkulator,
 skaner.
Organizacja pracy
Agent celny może pracować w różnych porach dnia, powyżej 8 godzin dziennie. Praca w zawodzie
może być wykonywana w jednym lub kilku różnych miejscach, co wymaga zwiększonej mobilności.
Agent celny komunikuje się z urzędem celnym oraz podmiotem, na rzecz którego wykonuje
czynności.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Agent celny jest narażony w szczególności na:
 obciążenie układu nerwowego spowodowane pracą pod presją czasu,
 obciążenia fizyczne spowodowane m.in. nieprzestrzeganiem zasad ergonomii w organizacji
i wyposażeniu stanowisk pracy (np. nieregulowane, niedostosowane do wzrostu pracownika
siedzisko i stół na stanowisku pracy),
 niewłaściwe oświetlenie w pomieszczeniach pracy (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe
natężenie oświetlenia sztucznego),
5
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hałas w miejscu pracy,
wypadki komunikacyjne (z uwagi na częste przemieszczanie się).

Nadmierne obciążenie układu nerwowego jest kluczowym zagrożeniem wśród wymienionych na
powyższej liście.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:
 zaburzenia nerwicowe,
 choroby układu mięśniowo-kostnego,
 zespół cieśni nadgarstka,
 choroby wzroku,
 choroby słuchu.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód agent celny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 spostrzegawczość,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 komunikatywność,
 asertywność,
 gotowość do współdziałania,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 samodzielność,
6
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samokontrola,
systematyczność,
odporność na działanie pod presją czasu,
radzenie sobie ze stresem,
rzetelność,
dokładność,
dbałość o jakość pracy,
wytrwałość i cierpliwość,
gotowość do ustawicznego uczenia się,
gotowość do wprowadzania zmian,
zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie agent celny wymagana jest wysoka sprawność umysłowa, odporność na stres i pracę
pod presją czasu.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności:
 nerwice, zaburzenia psychiczne,
 zaburzenia układu krążenia,
 zaburzenia równowagi,
 epilepsja.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie agent celny preferowane jest wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk
ekonomicznych, prawnych lub technicznych. Możliwe jest także (jako minimum) posiadanie
wykształcenia średniego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Aby uzyskać wpis na listę agentów celnych niezbędne jest przedstawienie:
 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającej niewystąpienie skazania za
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach związanych z naukami
ekonomicznymi, prawnymi lub technicznymi, obejmującymi wiedzę i umiejętności z zakresu
prawa administracyjnego i finansowego13, w szczególności prawa celnego14, suplementu do
dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów,

7

INFORMACJA O ZAWODZIE – Agent celny 333101



albo świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie nauk ekonomicznych,
prawnych lub technicznych, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa
administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego,
albo dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych (wraz
z dokumentem potwierdzającym wykształcenie co najmniej średnie).

Do podjęcia pracy w zawodzie agent celny preferowane jest posiadanie:
 certyfikatu znajomości języków obcych (szczególnie języka angielskiego), na poziomie co najmniej
komunikatywnym,
 świadectwa ukończonego kursu obsługi systemów logistycznych,
 świadectwa ukończonego kursu posługiwania się technologią informatyczną,
 świadectwa ukończonego kursu obsługi oprogramowania biurowego.
Dodatkowym atutem agenta celnego jest posiadanie prawa jazdy oraz wykształcenia związanego
z handlem zagranicznym.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie agent celny ma możliwość:
 rozpocząć pracę pod nadzorem bardziej doświadczonego agenta, a następnie wraz z nabywaniem
doświadczenia zawodowego uzyskać wpis na listę agentów celnych i awansować na samodzielne
stanowisko agenta celnego,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania
ludźmi, awansować na stanowisko kierownicze i nadzorować pracę zespołu agentów celnych,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji
związanych z logistyką, spedycją, transportem i towaroznawstwem,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych branżowych
szkoleniach,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą jako agencja celna.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzeniem kompetencji agenta celnego są:
 wpis na listę agentów celnych (po przepracowaniu trzech lat w agencji celnej lub firmie
zajmującej się obsługą celną),
 certyfikaty i świadectwa z kursów i studiów podyplomowych na kierunkach związanych
z zawodem.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie agent celny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Agent klarujący
Eksploatator portu

Kod zawodu
333102
333103
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Pracownik działu logistyki
Spedytor
s
Technik eksploatacji portów i terminali
s
Technik logistyk
s
Technik spedytor
Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
(Doradca RID)
Funkcjonariusz celny

333104
333105
333106
333107
333108
333109
335101

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie agent celny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie wniosków i pism do urzędu celnego w celu prawidłowego przeprowadzenia
odprawy celnej towarów.
Z2 Zgłaszanie towarów do odprawy celnej.
Z3 Koordynowanie czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicą.
Z4 Przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT i akcyza) dla organów podatkowych.
Z5 Przygotowywanie zgłoszeń i raportów w celach statystycznych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie dokumentacji do odprawy celnej
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie dokumentacji do odprawy celnej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie wniosków i pism dla urzędu celnego w celu prawidłowego
przeprowadzenia odprawy celnej towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

• Specyfikę dokumentów handlowych dotyczących
danego importu;
 Specyfikę certyfikatów wymaganych do
wprowadzenia do obrotu danego produktu;
 Zawartość zgłoszenia celnego (SAD).






Analizować dokumenty handlowe dotyczące
danego importu;
Kontrolować poprawność certyfikatów
wymaganych do wprowadzenia do obrotu
danego produktu;
Wypełniać prawidłowo zgłoszenie celne (SAD).

Z2 Zgłaszanie towarów do odprawy celnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zawartość zgłoszenia celnego;
Klasyfikację taryfową towarów;
Wymagania dotyczące świadectw pochodzenia
towarów;
Zawartość komunikatów wyjścia towarów poza
polski obszar.
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Wystawiać zgłoszenie celne w imporcie
i w eksporcie;
Dokonywać klasyfikacji taryfowej towarów;
Przygotowywać dokumenty związane
z uzyskaniem świadectw poświadczających
pochodzenie towarów;
Przesyłać komunikaty potwierdzające wyjście
towaru poza polski obszar.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności związanych z odprawą celną
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności związanych z odprawą celną obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Koordynowanie czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicą
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zawartość faktury handlowej;
Zasady wysyłania zgłoszenia do sytemu celnego;
Zasady funkcjonowania systemu celnego;
Zawartość dokumentu celnego SAD;
Zawartość PZC;
Zasady wysyłania potwierdzenia zakończenia
odprawy celnej.

Przygotowywać fakturę handlową;
Wysyłać zgłoszenie do sytemu celnego;
Przygotowywać dokument celny SAD;
Wysyłać potwierdzenie zakończenia odprawy
celnej.

Z4 Przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT i akcyza) dla organów podatkowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Specyfikę dokumentów celnych;
4
Zawartość dokumentu celnego T1 ;
Zasady opodatkowania akcyzą;
Zasady obliczania należnego podatku VAT.

Analizować dokumenty celne;
Wystawiać dokument celny T1;
Przygotowywać akcyzę;
Zabezpieczać należny podatek VAT.

Z5 Przygotowywanie zgłoszeń i raportów w celach statystycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Strukturę dokumentów handlowych związanych
z obrotem towarów wewnątrzunijnych;
Zasady zgłaszania deklaracji Intrastat do systemu
celnego PUESC;
Treść deklaracji Intrastat;
Rodzaje danych zamieszczanych w rejestrze
Agencji Celnej oraz bazie komputerowej
używanej przez daną agencję.

Kompletować dokumenty handlowe;
Wprowadzać dane do systemu celnego;
Przygotowywać dane do deklaracji Intrastat;
Zamieszczać dane w rejestrze Agencji Celnej
oraz bazie komputerowej stosowanej w danej
agencji celnej.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie agent celny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych
agenta celnego.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
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Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
agent celny.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu agent celny

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie agent celny nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Warunkiem wykonywania zawodu agent celny jest uzyskanie wpisu na listę zawodową agentów
celnych.
Agent celny może:
 prowadzić samodzielną indywidualną praktykę,
 prowadzić agencję celną i zatrudniać innych agentów,
 być zatrudnionym w agencjach celnych i firmach zajmujących się międzynarodowym obrotem
towarów.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w Polsce nie prowadzi się kształcenia kandydatów do pracy w zawodzie agent celny
w formach szkolnych.
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Instytucje oferujące kształcenie preferowane dla zawodu agent celny to uczelnie zapewniające studia
I i II stopnia, studia podyplomowe.
Szkolenie
Kursy i szkolenia potwierdzające kwalifikacje związane z logistyką, spedycją, transportem
i towaroznawstwem oraz kursy specjalistyczne, przygotowujące agentów celnych do wykonywania
zadań zawodowych związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, oferują instytucje
prywatne i szkoły policealne.
Czynny zawodowo agent celny powinien brać udział w szkoleniach podnoszących umiejętności
zawodowe, kursach prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe, np. podnoszenie
(lub zdobywanie) umiejętności posługiwania się językiem obcym, znajomość prawa unijnego.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie agent celny wynosi najczęściej od 3300 zł do
5300 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:
 miejsca pracy (renoma, wielkość firmy/agencji celnej),
 wykształcenia, posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego,
 zakresu obowiązków i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane działania.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
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https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie agent celny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.











Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE L 256 z 07.09.1987,
s. 1, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej
organów celnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 170).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym– poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:









Baza standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacjizawodowych-i-modulowych-programow-szkolen
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus.Zawód
Taryfa celna: https://finanse-arch.mf.gov.pl/clo/taryfa-celna/nomenklatura-systemuzharmonizowanego-hs
Unijny kodeks celny: https://finanse-arch.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc
Uprawnienia agenta celnego: https://finanse-arch.mf.gov.pl/clo/agenci-celni/uprawnieniaagenta-celnego
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Agencja celna

Pomieszczenie biurowe, w którym agenci celni
wykonują swoją pracę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Dembiński-Cyran J.: Podstawy
zarządzania transportem.
Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznań
2003.

2

Akcyza

Rodzaj podatku pośredniego pobieranego
jednorazowo przez urząd celno-skarbowy. Wpływ
akcyzy zasila budżet państwa. Dotyczy
sprowadzania wyrobów alkoholowych,
tytoniowych, energii, samochodów osobowych.

https://www.podatki.gov.pl/ak
cyza/abc-akcyza
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Celnik

Pracownik urzędu celno-skarbowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Drwiłło A.: Postępowanie
ochronne w prawie celnym.
Arche, Gdańsk 2003.

4

Dokument celny T1

Dokument celny używany podczas transportu
między dwoma urzędami celnymi, zapewniający
widoczność ilości i wartości towaru.

https://edu.trans.eu/slownik/d
okument-t1
[dostęp: 31.10.2018]

5

Eksport towarów

Potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów
z terytorium Polski poza terytorium Unii
Europejskiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kalisiak E.: Wspólnotowy
i narodowy system zwolnień
celnych. BW, Szczecin 2005.

6

Faktura handlowa

Dokument, w którym znajdują się dane dotyczące
sprzedającego i kupującego, nazwy towarów, ilości,
ceny, warunki płatności, warunki dostawy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Dembiński-Cyran J.: Podstawy
zarządzania transportem.
Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznań
2003.

7

Import towarów

Przywóz towarów z terytorium państwa
niewchodzącego w skład Unii Europejskiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Lux M.: Prawo celne Unii
Europejskiej. Podręcznik dla
praktyków z przykładami
i pożytecznymi wskazówkami.
BW, Szczecin 2004.

8

Intrastat

System statystyczny do zbierania informacji
i ustalania stanu transakcji
wewnątrzwspólnotowych. Informacje wykazywane
są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu
deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji IntrastatPrzywóz.

https://mojafirma.infor.pl/firm
a-w-unii/216135,Co-to-jestIntrastat.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Obrót towarów
wewnątrzunijnych

Przemieszczanie towarów handlowych różnych firm
na terenie Unii Europejskiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Drwiłło A.: Postępowanie
ochronne w prawie celnym.
Arche, Gdańsk 2003.

10

Odprawa celna

Dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności
przewidzianych zasadami postępowania celnego,
związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu
przez granicę celną danego kraju, które podlegają
kontroli celnej. Głównym aktem regulującym handel
zewnętrzny jest Wspólnotowy Kodeks Celny.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Odprawa_celna
[dostęp: 31.10.2018]

11

Polski obszar celny

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

http://kodeks.ws/celny/tekst.htm
[dostęp: 31.10.2018]

12

Poświadczone
zgłoszenie celne (PZC)

Elektroniczne zgłoszenie celne dostarczone przez
zgłaszającego (z uwzględnieniem ewentualnie
dokonanych sprostowań) i poświadczone przez
system teleinformatyczny.

https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766
655/1199651/Instrukcja+CELIN
A+wersja+1.2
[dostęp: 31.10.2018]

13

Prawo
administracyjno-finansowe

Gałąź prawa publicznego, obejmująca ogół norm
prawnych regulujących funkcjonowanie finansów
publicznych (zwłaszcza państwa), głównie publiczną
działalność finansową (pieniężną).

https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/prawofinansowe;3961849.html
[dostęp: 31.10.2018]
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14

Prawo celne

Ustawa regulująca zasady przywozu i wywozu
towarów na obszar Unii Europejskiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Lux M.: Prawo celne Unii
Europejskiej. Podręcznik dla
praktyków z przykładami
i pożytecznymi wskazówkami.
BW, Szczecin 2004.

15

Przedstawiciel firmy

Pracownik firmy, z którym kontaktuje się agent
celny w sprawie dokumentacji i odprawy celnej
wykonywanej dla danej firmy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Lux M.: Prawo celne Unii
Europejskiej. Podręcznik dla
praktyków z przykładami
i pożytecznymi wskazówkami.
BW, Szczecin 2004.

16

Rewizja celna

Sprawdzanie zgodności i jakości towarów zgodnie
z dokumentacją handlową lub pod względem
poprawnej taryfikacji podczas odprawy celnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Drwiłło A.: Postępowanie
ochronne w prawie celnym.
Arche, Gdańsk 2003.

17

SAD (Single
Administrative
Document)

Jednolity dokument administracyjny, uniwersalny
statystyczny dokument celny pełniący funkcję
wniosku o wszczęcie postępowania celnego.
Znajduje zastosowanie w międzynarodowym
obrocie towarowym w zakresie procedury
tranzytowej oraz procedur przywozowych
i wywozowych. SAD wykorzystywany jest
bezwzględnie w stosunku do wszystkich towarów.

http://acbis.pl/czym-jestdokument-sad
[dostęp: 31.10.2018]

18

Skład celny

Miejsce do składowania towarów handlowych
oczekujących na czas nadania im przeznaczenia
celnego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kalisiak E.: Wspólnotowy
i narodowy system zwolnień
celnych. BW, Szczecin 2005.

19

Świadectwo
poświadczające
pochodzenie towarów

Potwierdzenie pochodzenia eksportowanego
towaru. Może być wymagane rzez administrację
celną kraju importera. W Polsce świadectwa
pochodzenia wystawiają organy Administracji
Celno-Skarbowej (świadectwa preferencyjne
i świadectwa potwierdzające niepreferencyjne
pochodzenie towarów) oraz Krajowa Izba
Gospodarcza (świadectwa potwierdzające
niepreferencyjne pochodzenie towarów).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Lux M.: Prawo celne Unii
Europejskiej. Podręcznik dla
praktyków z przykładami
i pożytecznymi wskazówkami.
BW, Szczecin 2004.

20

Taryfikowanie
towarów

Podanie kodu dla towarów, które mają zostać
zaklasyfikowane, co pozwoli na zastosowanie
poprawnego cła i podatku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Dembiński-Cyran J.: Podstawy
zarządzania transportem.
Instytut Logistyki i
Magazynowania, Poznań 2003.

21

Tranzyt

Przewóz osób lub ładunków z jednego państwa do
drugiego przez obszar trzeciego. Jest formą
eksportu usług. Procedura pozwalająca na
przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca
znajdującego się na polskim obszarze
celnym towarów niekrajowych, niepodlegających
w tym czasie należnościom celnym przywozowym
i środkom polityki handlowej.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Tranzyt
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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