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OBNIŻAMY KOSZTY 
Wspieramy polskie firmy w obniżeniu kosztów importu 
zaopatrzeniowego komponentów i surowców do dalszej 
produkcji 

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się 
o zawieszenie poboru ceł UE 
albo ustanawianie unijnych 
preferencyjnych kontyngentów 
taryfowych w imporcie z krajów 
pozaunijnych. 

Generalny warunek - brak 
dostępności surowców i 
produkcji komponentów na 
obszarze UE (możliwość 
ustanowienia zawieszenia 
poboru ceł) lub produkcja 
danego towaru co prawda 
istnieje w UE, ale nie jest 
wystarczająca pod względem 
ilości lub jakości (kontyngent 
taryfowy z obniżoną stawką 
celną). 

MPiT dwa razy do roku 
przyjmuje wnioski polskich 
przedsiębiorców. Wnioski 
można składać do DHM 
MPiT  do 30 czerwca i 31 
grudnia każdego roku. 

Działaniem chroniącym 
polskich producentów przed 
nieuzasadnionym 
obniżeniem ceł UE jest 
możliwość złożenia 
sprzeciwu do wniosków 
innych państw 
członkowskich UE – jeżeli 
istnieje w Polsce produkcja 
danego komponentu. 

Zachęcamy do składania 
wniosków.  

 

https://tiny.pl/thnxk  

Kontakt: MPiT DHM, 
Małgorzata Miąsko 

tel.: (22) 262 97 55  
mail: Malgorzata.Mi

asko@mpit.gov.pl  
 

https://tiny.pl/thnxk
mailto:Malgorzata.Miasko@mpit.gov.pl
mailto:Malgorzata.Miasko@mpit.gov.pl


 

 

POMAGAMY W ZNOSZENIU BARIER 

 

Aktywnie podejmujemy działania, mające na celu eliminację 
lub ograniczenie barier w dostępie do rynków pozaunijnych 
(przepisy techniczne, procedury oceny zgodności, wydawanie 
certyfikatów, wymogi dotyczące znakowania, etykietowania, 

zakazy i ograniczenia itp.). 

Nasze działania prowadzone są 
dwutorowo. Po pierwsze, poprzez 
forum UE – polscy delegaci 
zabiegają o podjęcie działań na 
płaszczyźnie unijnej w celu 
zniesienia tychże barier. Kwestie 
te są następnie podnoszone przez 
Komisję Europejską na forach 
międzynarodowych i w kontaktach 
Unii Europejskiej z krajami 
trzecimi, których te bariery 
dotyczą.  

Drugą płaszczyzną działania jest 
podnoszenie kwestii barier w 
dostępie do rynków pozaunijnych 
bezpośrednio w trakcie bilateralnych 
spotkań polskich delegacji z 
przedstawicielami krajów trzecich. 

Zachęcamy do przekazywania 
informacji do nas o wszelkich 
utrudnieniach, na które napotykają 
polscy eksporterzy na rynkach krajów 
trzecich. Zajmiemy się nimi.  

https://tiny.pl/thnxz 

WALCZYMY Z NIEUCZCIWYM  IMPORTEM 
Aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców w walce z 
nieuczciwym importem (dumpingowanym lub 
subsydiowanym). 

 

Jeżeli import jest nieuczciwy i 
występuje szkoda materialna po 
stronie producentów unijnych, 
będąca następstwem tego dumpingu - 
istnieje możliwość doprowadzenia do 
ustanowienia ceł antydumpingowych 
lub innych środków zaradczych. 

Udzielamy wsparcia polskim 
producentom w tym zakresie i 
dążymy do wszczęcia 
postępowania przez KE i 
nałożenia środków. 

Aktualnie w mocy pozostaje ok. 
90 unijnych środków 
ochronnych.   

 
Kontakt: MPiT DHM, 

Grzegorz Sinacki, 
tel.: (22) 262 97 74,  

mail: 
Grzegorz.Sinacki@m

pit.gov.pl  
  
 

 
Kontakt: MPiT DHM, 

Anna Parol, 
 tel. (22) 262 97 60,  

mail: Anna.Parol@m
pit.gov.pl  

  
 

mailto:Grzegorz.Sinacki@mr.gov.pl
mailto:Grzegorz.Sinacki@mr.gov.pl
mailto:anna.parol@mr.gov.pl
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Wymagany wniosek producentów UE 
lub zrzeszeń ich reprezentujących - 
do KE (min. 25% całkowitej produkcji 
UE danego towaru). 

Nadal toczy się ok. 40 różnego 
rodzaju postępowań przeciwko 
nieuczciwym dostawcom z 
krajów pozaunijnych. 

 

Zachęcamy do kontaktu z nami. 

 

https:// tiny.pl/thnmh  

DBAMY O POLSKIE INTERESY W UMOWACH 
O WOLNYM HANDLU 

 

Identyfikujemy i promujemy na forum UE interesy polskich 
przedsiębiorców w ramach negocjacji preferencyjnych umów 
handlowych (interesy ofensywne - chcemy sprzedawać i 

defensywne - bronimy rynku przed nadmiernym otwarciem). 

Umowy handlowe to 
preferencyjny dostęp do rynku 
partnera.  

UE jest stroną 35 umów 
handlowych z 62 państwami 
trzecimi. 

Kontynuowane negocjacje UE z: 
Filipinami, Indonezją, Tunezją, 
niektórymi krajami AKP (Kraje 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku), 
krajami Mercosur (Brazylia, 
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj), 
Meksykiem, Chile, Australią i 
Nową Zelandią, a ponadto, z 
Chinami (umowa inwestycyjna), z 
Mjanmą (umowa o ochronie 
inwestycji). 

Oczekują na wejście w życie 
umowy z Singapurem, 
Wietnamem i Japonią. 

Trwa analiza możliwości 
wznowienia negocjacji FTA z 
Malezją i Tajlandią, a także 
Indiami, krajami GCC (Zatoka 
Perska) oraz Egiptem.  

Zachęcamy do prezentowania nam 
interesów polskich 
przedsiębiorców, o które 
moglibyśmy zabiegać w UE w 
ramach tych negocjacji.  

 

https://tiny.pl/thnmm 

 

 

 
Kontakt: MPiT DHM, 

Joanna Hawryluk, 
tel. (22) 262 97 30,   

mail: Joanna.Hawryl
uk@mpit.gov.pl  

  
 

https://tiny.pl/thnmh
mailto:Joanna.Hawryluk@mpit.gov.pl
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RELACJE ZE ŚWIATEM 

Reprezentujemy interesy przedsiębiorców w relacjach z innymi 
krajami 
 

 

 Prowadzimy lobbing regulacyjny 
w zakresie barier pozataryfowych 
w innych krajach. 

 Przeciwdziałamy dyskryminacji 
polskiego biznesu za granicą. 

 Współpracujemy z partnerami 
przy inicjatywach badawczych i 
rozwojowych: wspólnych 
akceleratorach, klastrach i innych 
projektach.  

 Organizujemy seminaria i 
fora biznesu, w tym sesje 
matchmakingowe B2B 

 

 

  Zachęcamy do kontaktu z nami i informacji dot. 
szans i barier napotykanych na rynkach 
zagranicznych, zwłaszcza na styku sektora 
publicznego i prywatnego. 

https://tiny.pl/thnmg 

 

 

Kraje 
pozaeuropejskie 
Kontakt: MPiT DHM, 
Artur Dąbkowski, tel: 

(22) 262  94 17, mail 
Artur.Dabkowski@mpi

t.gov.pl  
  
 

Kraje 
europejskie 

Kontakt: MPiT DHM, 
Aleksander 

Siemaszko, tel:  (22) 
262 97 54, mail:  

Aleksander.Siemaszk
o@mpit.gov.pl   

  
 

mailto:Artur.Dabkowski@mpit.gov.pl
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PRZETARGI ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 
Monitorujemy przetargi 
ogłaszane przez organizacje 
międzynarodowe i wyszukujemy  
– na indywidualne życzenie 
przedsiębiorcy (bezpłatnie) – 
dopasowane do jego możliwości 
ogłoszenia.  

Współtworzymy koncepcję 
wspierania polskich 
przedsiębiorstw na rynku 
międzynarodowych zamówień 
publicznych.  

Prowadzimy stronę z 
przydatnymi informacjami 
www.przetargi-
miedzynarodowe.gov.pl, 

Współpracujemy i wymieniamy 
informacje z pozostałymi 
podmiotami administracji 
rządowej zajmującymi się 
wspieraniem przedsiębiorców 
aktywnych na rynku 
międzynarodowych zamówień 
publicznych (PARP, MSZ). 

Publikujemy  komunikaty o 
przetargach ogłaszanych przez 
NATO 
https://mpit.bip.gov.pl/przetargi-
nato/ , wydajemy Deklaracje 
uprawnienia i udzielamy 
Nominacji do udziału w 
przetargach NATO 

 
Prowadzimy działalność 
szkoleniową i doradczą.  

https://tiny.pl/thnmt 

DOSTĘP DO RYNKÓW POZAUNIJNYCH - 
INFORMACJA 
Unijna internetowa baza danych Market Access 
Database MADB zawiera praktyczne informacje o:  

 

 

 stawkach celnych stosowanych w poszczególnych 
krajach pozaunijnych, 

 procedurach i formalnościach obowiązujących 
podczas odprawy celnej w określonych krajach 
pozaunijnych, 

 statystyce wymiany towarowej pomiędzy UE i 
wskazanymi krajami pozaunijnymi, 

 barier handlowych utrudniających dostęp do 
poszczególnych rynków krajów pozaunijnych, 

 kwestiach związanych z wymogami sanitarnymi i 
fitosanitarnymi (SPS), 

 regułach pochodzenia, co ma znaczenie dla 
stosowania w kraju pozaunijnym określonego 
poziomu stawek celnych i innych środków 
pozataryfowych. 

MADB 

cła 

SPS 

bariery 

reguły 
pocho-
dzenia 

formal-
ności 

proce-
dury 

 
Kontakt: MPiT DHM, 
Ewa Swędrowska, tel:  

(22) 262 97 83,  
mail: 

Ewa.Swedrowska@m
pit.gov.pl  

  
  
 

http://www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl/
http://www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl/
mailto:Ewa.Swedrowska@mpit.gov.pl
mailto:Ewa.Swedrowska@mpit.gov.pl


 

MADB zawiera także przydatne linki dla małych i średnich firm (SMS), operujących na wybranych rynkach 
krajów pozaunijnych. 

Baza jest dostępna na stronie https://tiny.pl/thnmf  

Zachęcamy do korzystania z bazy. 

  

  

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej  

Wydział Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem 

Robert Kalinowski tel: 22 262 97 37, mail: Robert.Kalinowski @mpit.gov.pl 

 

tel. 22 262 92 70 
faks 22 262 91 36 

e-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl 

www.mpit.gov.pl 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Departament Handlu i Współpracy 
Międzynarodowej 

Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

https://tiny.pl/thnmf
mailto:sekretariatDHM@mpit.gov.pl

