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UKC - interesariusze zewnętrzni 

W każdej Izbie Celnej powołane zostały osoby koordynujące proces 

wdrożenia UKC 

 

Do zadań koordynatorów UKC należy: 

• współpraca z osobami wyznaczonymi w MF 

• udział w szkoleniach z zakresu UKC organizowanych przez MF 

• współpraca z liderami tematycznymi w zakresie wyznaczonych 

obszarów tematycznych  

• odpowiedzialność za aktualizację informacji dotyczących szkoleń, 

spotkań, konferencji na stronach IC z zakresu UKC 

• odpowiedzialność za organizację szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców 

z zakresu UKC 

 

W dniach 6 i 27 listopada 2015 r. Ministerstwo Finansów zorganizowało 

pierwsze spotkania informacyjno / szkoleniowe  dla osób koordynujących 

proces wdrożenia UKC. 
 

 



UKC - interesariusze zewnętrzni 

Ustalono obszary tematyczne w których prowadzone będą szkolenia 

w ramach UKC. Do obszarów tych należą: 

 

• pozwolenia, 

• dług celny, 

• postępowanie celne + przedstawicielstwo, 

• procedury specjalne, 

• elementy kalkulacyjne, 

• wartość celna, 

• przywóz / wywóz / tranzyt 
 

Za każdy obszar tematyczny odpowiedzialni będą liderzy wytypowani w 

Izbach Celnych. 

 

Po przeszkoleniu liderzy merytoryczni będą przekazywać zdobytą wiedzę  

zarówno funkcjonariuszom celnym jak i przedsiębiorcom. 

 



UKC - interesariusze zewnętrzni 

 

Działania podjęte dotychczas: 

 

29 października 2015 uruchomiono na stronie internetowej MF 

zakładkę dedykowaną wdrożeniu Unijnego Kodeksu Celnego 

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie 

Na stronie tej będą pojawiać się informacje z zakresu m.in.: przepisów 

wspólnotowych, przepisów krajowych, planowanych szkoleń itp.  

 

30 listopad 2015 Konferencja informacyjna w MF dla przedsiębiorców 

+ transmisja online.  Przekazanie podstawowych informacji na temat 

zmian wprowadzanych przez UKC. 
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UKC - interesariusze zewnętrzni 

Działania na 2016 rok:  

 

 Zorganizowanie przez MF spotkania z interesariuszami/partnerami 

SC np. MG, inspekcje. Przekazanie podstawowych informacji na temat 

zmian wprowadzanych przez UKC. 

 

 Rozpoczęcie w Izbach Celnych szkoleń dla przedsiębiorców. 

Szkolenia szczegółowe w ramach wytypowanych obszarów tematycznych 

(od lutego 2016). 

 

 Zorganizowanie przez MF konferencji tematycznych z wybranych 

obszarów tematycznych UKC. 

 

 Stała współpraca z Radą Konsultacyjną Służby Celnej. Przekazywanie 

Radzie materiałów i informacji do rozpowszechnienia wśród członków 

zrzeszeń samorządu gospodarczego. 

 

 

 

 



UKC - interesariusze zewnętrzni 

Działania na 2016 rok:  

 

 Newslettery dla przedsiębiorców z najważniejszymi zmianami / 

informacjami o UKC  

 

 Numer Specjalny Wiadomości Celnych – zakres tematyczny związany z 

wdrożeniem UKC 

 

 Akcja informacyjna w prasie  

 

 Akcja informacyjna na portalach społecznościowych 

 

 Akcja informacyjna na stronie internetowej SC 

 

 Ulotki/plakaty informacyjne  

 

 

 

 



UKC - interesariusze zewnętrzni 

W kampanię informacyjną włączone zostało Centrum 

Informacji Służby Celnej 

 

 Udzielanie przez CISC informacji z zakresu UKC, przy wykorzystaniu 

wszystkich kanałów komunikacji w ramach „Systemu Informacji 

telefonicznej”. 

     Numer informacji celnej to: 

     1. z telefonów stacjonarnych 801 055 055 

     2. z telefonów komórkowych (22) 330 03 30 

     3. z zagranicy +48 22 330 03 30 

 

 

 Rozważana jest możliwość uruchomienia w Izbach Celnych w okresie 

kwiecień / maj 2016 dodatkowych linii telefonicznych dedykowanych 

wyłącznie zagadnieniom UKC. 

 

 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


