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Wstęp

Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej wiązała się z istotną zmianą 
w zakresie obowiązujących źródeł prawa. Polska stała się częścią obszaru cel-
nego Wspólnoty i zaczęły w niej obowiązywać wspólnotowe regulacje praw-
ne. Pomimo tak znaczącej zmiany, na polskim rynku wydawniczym pojawiły 
się jedynie nieliczne opracowania dotyczące wspólnotowego prawa celnego. 
Celem autorów jest wypełnienie luki występującej w tym zakresie.

Autorzy uznali, że zasadne będzie zwięzłe omówienie regulacji zawar-
tych w aktach prawnych na wszelkich poziomach, tj. zarówno prawa między-
narodowego, jak i wspólnotowego czy krajowego. Niewątpliwie trzon mają-
cych zastosowanie na terytorium Polski regulacji stanowi prawo wspólnotowe 
i jemu poświęcono najwięcej uwagi. Jego prezentację oparto, tam gdzie tylko 
było to możliwe, na judykaturze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
oraz Sądu Pierwszej Instancji. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na regu-
lacje prawnomiędzynarodowe, które przesądzają – przynajmniej częściowo 
– o kształcie przepisów wspólnotowych. Dlatego sporo uwagi poświęcono 
postanowieniom umów międzynarodowych dotyczącym handlu światowe-
go. W pewnym zakresie w Podręczniku zaprezentowano również materię 
wykraczającą poza granice ściśle pojmowanego prawa celnego, należącą do 
międzynarodowego prawa gospodarczego czy też prawa handlu międzyna-
rodowego (jak chociażby struktura i funkcje WTO, WCO czy postanowienia 
GATS oraz TRIPS). Wydaje się jednak, że prezentacja tejże materii wzboga-
ca omówienie ściśle pojmowanego prawa celnego. Autorzy nawiązali też do 
polskich regulacji krajowych.

Książka przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach 
prawa i administracji interesujących się prawem celnym czy też prawem WTO, 
a także studentach nauk ekonomicznych specjalizujących się w zagadnieniach 
handlu międzynarodowego czy logistyce. Zamiarem autorów było także, aby 
opracowanie to mogło służyć jako kompendium wiedzy dla praktyków zaj-
mujących się prawem celnym. Autorzy mają nadzieję, że – z uwagi na liczne 
odwołania do judykatury ETS, SPI oraz raportów wydanych w ramach WTO 
– książka może stanowić użyteczny instrument w pracy radców prawnych, 
adwokatów, agentów celnych, pracowników administracji celnej czy też sę-
dziów sądów administracyjnych.

Drugie wydanie Podręcznika zostało zaktualizowane. Ponadto, zapre-
zentowano w nim w zarysie najistotniejsze zmiany wynikające z treści zmo-



24

 

dernizowanego kodeksu celnego (z.k.c.). Zmodernizowany kodeks celny 
wszedł już w życie, jednak stosowane są tylko nieliczne jego przepisy – te 
które stanowią podstawę do wydania aktów wykonawczych do z.k.c. Więk-
szość przepisów z.k.c. zacznie być stosowana dopiero po opublikowaniu i roz-
poczęciu stosowania odpowiednich przepisów wykonawczych. Do tego czasu 
stosuje się przepisy wspólnotowego kodeksu celnego (w.k.c.) i przepisy wyko-
nawcze do niego. Prawdopodobnie z.k.c. zacznie być stosowany od 2013 r.

Warto zauważyć, że regulacje zawarte w obecnie obowiązującym w.k.c. 
są stopniowo zmieniane w taki sposób, iż stają się zbliżone do tych zawar-
tych w z.k.c.

W nowym wydaniu Podręcznika uwzględniono również najnowsze 
orzeczenia ETS oraz sądów polskich.




