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Rok 2021 jest dla nas rokiem szczególnym, po-
nieważ obchodzimy 30 rocznicę powstania DTA. 
Z tej okazji co jakiś czas będziemy wracać do na-
szej historii, miejsc, osób czy wspomnień. 

Data jest umowna, bo nie da się precyzyjnie okre-
ślić, kiedy powstał zalążek tego, co w późniejszej 
rzeczywistości dało początek obecnej grupie 
DTA. Przyjmujemy za datę początkową rok 1991, 
bo wtedy usługi celne zostały ujęte w ramy praw-
ne, czyli została powołana do życia pierwsza fir-
ma.

Wiele rzeczy tworzy się z przypadku i potrzeby, 
tak też było i tutaj. Początek naszej działalności 
nierozerwalnie wiąże się ze zmianami ustrojo-
wymi, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989, po 
pierwszych wolnych wyborach i po świadomym 
wyborze Polaków, że chcą kraju opartego na wol-
ności obywatelskiej i na wolnym rynku. 
Ciąg dalszy nastąpi :)

 

Z przyjemnością informujemy, że spółki DTA 
Investment Sp. z o.o. Sp. k. oraz DTA Customs 
Service Sp. z o.o. znalazły się w gronie laureatów 
Gazel Biznesu 2020, czyli najbardziej dynamicz-
nych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP!



24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Bry-
tania osiągnęły porozumienie w sprawie warun-
ków przyszłej współpracy pomiędzy nimi po za-
kończeniu okresu przejściowego. Wynegocjowana 
Umowa o handlu i współpracy umożliwia płynne 
przejście do nowego reżimu prawnego w relacjach 
z Wielką Brytanią, ograniczając negatywne skutki 
wynikające z zakończenia okresu przejściowego. 
Jest to sukces obu stron, a umowa jest jedną z naj-
bardziej kompleksowych jakie zostały kiedykolwiek 
zawarte przez Unię Europejską. Stanowi ona solid-
ną podstawę dla przyszłej wymiany handlowej oraz 
wykonywania usług transportowych.
Zawarcie umowy oznacza, że w obrocie gospodar-
czym nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilo-
ściowe pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię 
jednolitego rynku i unii celnej.
Uregulowane w umowie zostały kwestie wykony-
wania przewozów w transporcie drogowym, lotni-
czym i morskim. Zapewnia to polskiej branży trans-
portowej możliwość dalszego funkcjonowania na 
rynkach brytyjskich po zakończeniu okresu przej-
ściowego.
Postanowienia umowy są korzystniejsze niż zapisy 
wynikające z tzw. „rozporządzeń awaryjnych”, do-
tyczących transportu drogowego (nr 2020/2224) i 
lotniczego (nr 2020/2225 i 2020/2226) przygoto-
wanych na okoliczność braku porozumienia między 
UE a Wielką Brytanią.

Drogowe przewozy towarowe

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, polscy przewoźnicy 
mogą wykonywać przewozy do/z terytorium Unii 
Europejskiej i do/z oraz przez terytorium Wiel-
kiej Brytanii bez ograniczeń, na podstawie licencji 
wspólnotowej, przy czym wypis z licencji powinien 
znajdować się w pojeździe.
Dzięki staraniom podejmowanym przez Polskę fir-
my przewozowe mające siedzibę na terenie jed-
nego z państw członkowskich, w tym Polski, będą 
mogły wykonywać 2 operacje kabotażowe na tery-
torium Wielkiej Brytanii w ciągu 7 dni.
Władze polskie przez cały czas trwania negocjacji 
opowiadały się za jak najszerszym dostępem pol-
skich przewoźników do rynku brytyjskiego.
Jednocześnie przewoźnicy brytyjscy mogą wyko-
nywać przewozy do/z i przez terytorium Unii Eu-
ropejskiej. Dodatkowo są uprawnieni do wykonania 

1 przewozu kabotażowego w ciągu 7 dni na tery-
torium dowolnego państwa Unii Europejskiej oraz 
2 przewozów typu cross-trade (z jednego państwa 
Unii Europejskiej do drugiego, pod warunkiem, iż 
pierwsza jazda następuje z terytorium UK ładow-
nym pojazdem). Przewoźnicy brytyjscy posiadający 
siedzibę na terytorium Irlandii Północnej są upo-
ważnieni do wykonywania 2 operacji kabotażo-
wych w ciągu 7 dni. Warunkiem dla wykonywania 
operacji przez przewoźników z ZK na terytorium 
UE jest posiadanie licencji oraz spełnienie wyma-
gań analogicznych do ich europejskich odpowied-
ników.
Ponadto, na terytorium Wielkiej Brytanii są uzna-
wane dokumenty Unii Europejskiej, wymagane 
dotychczas przy wykonywaniu przewozów drogo-
wych, jak na przykład licencje przewozowe, doku-
menty kierowców.
Inne ważne prawo zawarte w Umowie o handlu i 
współpracy to możliwość wykonywania, na zasa-
dzie wzajemności, przewozów do/z i przez teryto-
rium państwa trzeciego, z tranzytem lub bez, pod 
warunkiem wykonania pierwszej jazdy ładownej (a 
jazda powrotna może być ładowna lub nieładow-
na).
Zasadniczo wymogi dotyczące dostępu do rynku 
oraz do zawodu są analogiczne do wymogów Unii 
Europejskiej, stąd dla przewoźników polskich i kie-
rowców nie będzie żadnych zmian w tym zakresie.
Główną zmianą od 1 stycznia 2021 roku jest po-
wrót do kontroli granicznych. Obowiązują także 
nowe procedury celne, fitosanitarne, oraz nowe 
zasady organizacji ruchu na granicy zewnętrznej 
UE z UK.

Przewozy autobusowe i autokarowe
Przewozy regularne i regularne specjalne

Unijni przewoźnicy, w tym przedsiębiorcy mający 
siedzibę w Polsce, mogą wykonywać regularne i re-
gularne specjalne przewozy autobusowe do Wiel-
kiej Brytanii. Usługi regularne i regularne specjalne 
wymagają zezwolenia, jak dotychczas na gruncie 
prawa UE, wydawanego przez odpowiedni organ 
na danym terytorium. Podstawę wykonywania 
przewozów stanowi licencja wspólnotowa.
Dotychczas wydane zezwolenia na wykonywanie 
przewozów na liniach regularnych, na podstawie 
rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego 
nr 1073/2009 są uznawane do czasu upływu ich 
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ważności. Kierowca podczas wykonywania prze-
wozu musi posiadać odpowiednie dokumenty na 
pokładzie pojazdu, w szczególności wypis z licencji 
(„certified true copy”).
Polskie prawa jazdy zachowują ważność i nie bę-
dzie wymagane posiadanie międzynarodowego 
prawa jazdy.
Nie jest dozwolone wykonywanie kabotażu. Po-
dobnie do aktualnych zapisów, zawartych w pra-
wie europejskim, nie można będzie rozpoczynać i 
kończyć podróży na terytorium jednej ze stron tej 
umowy.

Przewozy okazjonalne

Ten rodzaj przewozów, podobnie jak dotychczas, 
nie wymaga zezwoleń.
Warto podkreślić, że wprowadzenie takich przepi-
sów, potwierdzających de facto kontynuację obo-
wiązywania dotychczasowych przepisów UE w 
dziedzinie transportu autobusowego i autokarowe-
go to również m.in. wynik usilnych starań strony 
polskiej, która wagę tego tematu podnosiła od sa-
mego początku negocjacji.

Transport lotniczy

Dzięki wynegocjowanej umowie zapewniona zo-
stała łączność lotnicza między państwami człon-
kowskimi UE, w tym Polską a Wielką Brytanią po 
zakończeniu okresu przejściowego.
W celu wykonywania transportu lotniczego na tra-
sach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią 
każda ze stron przyznaje przewoźnikom lotniczym 
drugiej strony prawo do:
- wykonywania przelotu przez jej terytorium bez 
lądowania (pierwsza wolność lotnicza);
- zatrzymywania się na jej terytorium w celach nie-
handlowych (druga wolność lotnicza);
- lądowania dla swoich przewoźników lotniczych 
na terytorium drugiej strony w celu wykonywania 
regularnych i nieregularnych usług transportu lot-
niczego między dowolnymi punktami znajdującymi 
się na terytorium drugiej strony a dowolnymi punk-
tami znajdującymi się na swoim terytorium (prawo 
trzeciej i czwartej wolności lotniczej).
Ponadto państwa członkowskie i Wielka Brytania 
mogą, z zastrzeżeniem odpowiednich wewnętrz-
nych zasad i procedur, zawierać dwustronne poro-
zumienia, na mocy, których, przyznają sobie prawa 

do lądowania na terytorium danego państwa człon-
kowskiego lub Wielkiej Brytanii w celu wykonywa-
nia regularnych i nieregularnych usług transportu 
lotniczego towarów między dowolnymi punktami 
znajdującymi się na terytorium państwa członkow-
skiego/Wielkiej Brytanii a dowolnymi punktami 
znajdującymi się w państwie trzecim (prawo piątej 
wolności lotniczej).
Umowa określa również zasady dotyczące bezpie-
czeństwa lotniczego, w szczególności zgodności 
oraz akceptacji certyfikatów wydanych przez wła-
ściwe organy lub zatwierdzone organizacje której-
kolwiek ze stron oraz propagowanie współpracy na 
rzecz wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnic-
twa cywilnego oraz zgodności z zasadami ochrony 
środowiska.

Transport morski

W zakresie transportu morskiego umowa zakłada, 
że obie strony będą prowadzić współpracę opie-
rającą się na fundamentalnej zasadzie  nieograni-
czonego dostępu do międzynarodowych rynków 
morskich i handlu morskiego. Współpraca ta ma 
być prowadzona przez Wielką Brytanię i Unię Eu-
ropejską na zasadach niedyskryminacyjnych i han-
dlowych.  Oznacza to m.in., że statki drugiej stro-
ny mają być traktowanie na równych prawach z 
własnymi statkami w zakresie: dostępu do portów, 
korzystania z infrastruktury portowej, korzystania z 
morskich usług pomocniczych, wyznaczania miejsc 
do cumowania statku w porcie oraz infrastruktury 
celnej.
Umowa przewiduje również, że Wielka Brytania i 
UE będą w sposób niedyskryminacyjny udostęp-
niać statkom drugiej strony usługi portowe takie jak 
pilotaż, holowanie i pomoc holownicza, zaopatrze-
nie, uzupełnianie paliwa i wody, odbiór odpadów i 
utylizację odpadów balastowych, usługi kapitana-
tu portu, pomoc nawigacyjną, usługi naprawcze w 
przypadku nagłych awarii, kotwiczenie, cumowanie 
i usługi związane z cumowaniem i odcumowaniem 
od  nabrzeża oraz usługi niezbędne do funkcjono-
wania statku, włączając w to usługi komunikacyjne, 
dostawę wody i energii elektrycznej.
Obie strony zobowiązały się również do elimino-
wania wszelkich czynników, które potencjalnie mo-
głyby ograniczać lub mieć dyskryminujący skutek w 
stosunku do swobodnego świadczenia usług mię-
dzynarodowego transportu morskiego.

Opr. na podst. informacji Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii - https://www.brexit.gov.pl



Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzej-
mie informuje, że w związku z zakończeniem 
okresu przejściowego dotyczącego wystąpie-
nia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od dnia  
1 stycznia 2021 r. do towarów przywożonych  
z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach tzw. mienia 
przesiedlenia stosuje się przepisy rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system 
zwolnień celnych (Dz. Urz. L 324 z 10.12.2009, 
s. 23 i nast.).
Dla celów stosowania ww. przepisów rozporzą-
dzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymaga-
ny co najmniej 12-miesięczny okres zamieszki-
wania poza obszarem UE obejmuje również czas 
zamieszkiwania, przez osobę przenoszącą swoje 
miejsce zamieszkania, w Wielkiej Brytanii przed 
1 stycznia 2021 r. (przed zakończeniem okresu 
przejściowego dotyczącego wystąpienia  Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej). 
Mienie przesiedlenia powinno być przywiezione 
z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach procedury 
tranzytu, a następnie zgłoszone organowi celne-
mu na terytorium Polski do procedury dopusz-
czenia do obrotu.

Podstawowe informacje dotyczące przywozu od 
1 stycznia 2021 r. tzw. mienia przesiedlenia przez 
osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z 
Wielkiej Brytanii do Polski znajdują się na stronie: 
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/#informa-
cje-dla-osob-fizycznych; więcej informacji na te-
mat mienia przesiedlenia znajduje się na stronie: 
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-
-osob-fizycznych/mienie-przesiedlenia/.
Jednocześnie powyższe zasady nie dotyczą to-
warów przywożonych z Irlandii Północnej, która 
zgodnie z Protokołem do Umowy Wyjścia ws. 
Irlandii i Irlandii Północnej jest nadal traktowana 
jak gdyby była częścią obszaru celnego UE.

Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że 
w dniu 20.01.2021r. uruchomiono pilotażowo 
nową wersję Platformy Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (dalej PUESC) w zakresie: 
funkcjonalności  newslettera,  edycji  dokumen-
tów  xml  w  widoku  formularzy  oraz  udostęp-
niania dokumentów roboczych i do wysyłki.

WYKAZ USŁUG OBJĘTYCH PILOTAŻEM
Usługi objęte pilotażem: 
• Newsletter  i  aktualności – usługa  umoż-
liwiająca  użytkownikom  subskrypcję  na  
PUESC spersonalizowanych treści do prze-
glądania na portalu oraz do wysyłki na ma-
ila.
• Udostępnianie dokumentów roboczych i 
do wysyłki – usługa, dzięki której użytkow-
nicy mogą dzielić  między  sobą dokumentyi  
współdzielić pracę  przy  wypełnianiu  for-
mularzy  jak  i wykonywaniu akcji na wy-
tworzonych dokumentach.

• Edycja dokumentów XML – usługa umożliwia-
jąca wczytanie komunikatu (dokumentu XML), do 
formularza, jego edycję i ponowne wygenerowa-
nie.

DOSTĘP DO PUESC
W ramach uruchomienia pilotażowego, począw-
szy od 20.01.2021r., udostępniony został portal, 
dostępny pod adresem:
https://www-2.puesc.gov.pl



DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DTA!
Poszukujemy pracowników na następujące stanowi-
ska:

Agent celny – Biała Podlaska, Białystok, Gdańsk, 
Gdynia, Hrubieszów, Łódź, Międzyrzec Podlaski, 
Pruszków, Rzeszów, Świecko, Tychy, Warszawa, 
Wrocław, Wielka Brytania
Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy
Referent ds. dokumentacji celnej – Wrocław
Pracownik administracyjno–biurowy – Gdańsk
Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski
Lider zmiany – Pruszków
Brygadzista – Pruszków
Magazynier – Pruszków, Gdańsk
Magazynier/ Operator wózka widłowego – Wrocław

Więcej szczegółów na stronie: 
https://dta.com.pl/praca/

Informacje dla obcokrajowców, pragnących podjąć pracę w DTA:

Cudzoziemiec, który chce zostać zatrudniony przez polskiego pracodawcę, musi posiadać odpo-
wiednią wizę (jeśli jest ona wymagana 
dla kraju, z którego pochodzi) lub inny 
dokument zezwalający na pobyt (np. na 
podstawie zezwolenia na pobyt czaso-
wy czy stały, jeśli jest ono wymagane). 
DTA jako pracodawca uzyskuje dla cu-
dzoziemca stosowne zezwolenie na 
pracę, jeśli i ono jest obowiązkowe.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, którzy zo-
stają w Polsce zatrudnieni na okres do 6 
miesięcy w okresie nieprzekraczającym 
12 miesięcy, nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce i mogą zostać zatrudnieni na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – również dla tych obywateli je uzyskujemy.

Po przejściu pozytywnie procesu rekrutacji oraz po uzyskaniu stosownych pozwoleń czy oświadczeń, 
z kandydatem podpisywana jest umowa na okres próbny, określony lub nieokreślony. Pracownik zo-
staje zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Po 6 miesiącach może 
przystąpić do prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia na życie oraz po przepracowa-
nym roku ma dostęp do Pracowniczego Programu Emerytalnego.



Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

Obecnie dość powszechnym pro-
blemem oraz tematem wielu dys-
kusji staję się tzw. wypalenie zawo-
dowe. 
Wypalenie zawodowe to stan wy-
czerpania jednostki spowodowany 
nadmiernymi wymaganiami stawia-
nymi jej przez środowisko pracy w 
aspekcie społecznym i fizycznym 
(Freudenberger, 1974). 
To również frustracja odczuwana 
przez pracownika, spowodowana 
między innymi brakiem możliwości 
osiągnięcia zamierzonych rezul-
tatów mimo dużego poświęcenia 
wkładanego w działanie. Przyczyną 
może być to, że pracownik włożył 
tak wiele energii w pracę, że nie 
starcza już sił na jej kontynuację 
z dotychczasową skutecznością 
(Litzke, Schun, 2007). Skutkiem 
wypalenia jest utrata zaangażowania w działania 
zawodowe oraz mnogość problemów psychoso-
matycznych.
Podczas wypalenia zawodowego możemy rów-
nież odczuwać dystres, natomiast nie należy iden-
tyfikować stresu jako jedynego objawu wypalenia 
zawodowego. Stresu nie identyfikuje się jako tzw. 
wypalenia. Stres odczuwamy w sferze fizycznej na-
tomiast wypalenie zawodowe w sferze emocjonal-
nej.
Na wypalenie zawodowe narażone są osoby w każ-
dym wieku, bez względu na rodzaj wykonywanego 
zawodu!

Przyczyną wypalenia zawodowego mogą być:
- zachwiane lub niskie poczucie własnej wartości
- niska płaca
- brak sukcesów zawodowych
- stawianie sobie wysokich wymagań przy minimal-
nym wpływie na sytuację
- mobbing
- stres w pracy
- często wypalenie zawodowe spotyka pracoholi-
ków 

Czym jest wypalenie zawodowe?

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym? 
Przede wszystkim pomyśleć o równowadze, usta-
lić priorytety zarówno zawodowe jak i prywatne, 
pamiętać o odpoczynku oraz aktywności fizycznej. 
Czasem wprowadzenie drobnych zmian przynosi 
wielkie efekty.

Karolina Kosmalski
DTA Broker



zaproszenie na szkolenie online
dokumentacja celna w międzynarodowym obrocie towarowym 

Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconemu dokumentacji w obrocie 
międzynarodowym. Dedykujemy je wszystkim osobom uczestniczącym w handlu międzynarodowym: 
agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki, przewoźnikom oraz spedytorom. 
W trakcie spotkania omówione zostaną dokumenty celne oraz przewozowe, niezbędne w procesie 
obsługi. Przedstawiamy konkretne przykłady oraz podstawy prawne stosowania poszczególnych do-
kumentów i formularzy. Punktem wyjścia będzie podstawowy formularz celny - SAD i to w oparciu o 
niego przedstawimy kolejne dokumenty, których dołączenie do odprawy celnej jest obligatoryjne jak i 
te, których zastosowanie wpływa na wysokość należności celnych. Wskażemy również na powiązanie 
między rodzajem odprawianego towaru a zestawem dokumentów wymaganych przepisami prawa 
unijnego oraz krajowego.

Szkolenie w formie online odbędzie się 3 lutego 2021 roku (środa), o godzinie 9.30.  
Cena: 450,00 PLN netto za osobę.  

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka do dnia 1 lutego 2021 roku.

Wszelkich informacji udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl oraz pod nu-
merem telefonu 609 00 80 77. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Czy zapoznaliście się Państwo z naszą ofertą szkoleń? 

Być może dla niektórych z Was będzie to nowa wiedza, dla in-
nych - odświeżenie informacji. 

Pewne jest to, że pamięć ludzka bywa ulotna, zatem bardzo 
ważna jest systematyka, zarówno w przyswajaniu nowych infor-
macji jak powtarzaniu tego, co już wyuczone. 
Jak mówi łacińska maksyma: „Repetitio est mater studiorum”*!

Jakie korzyści płyną ze szkoleń? 

- systematyzacja wiedzy 
- trening pamięci 
- uzyskanie niezbędnych informacji, które wykorzystujemy w pracy 
- samorozwój 
- wymiana doświadczeń 
- case study 

Serdecznie zapraszamy: www.dta.com.pl/szkolenia-celne/

* Powtarzanie jest matką wiedzy

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aKqcQzH_nEWvWwWLqz6kFYRp-eAyWhRPr9k9xJDzOgRURVJJUTU4Mkg4Tk4wNFJCS0NENlRRV0RCTS4u

