
Access2Markets
Umowy handlowe UE

Skorzystaj z niższych stawek celnych  
i innych dobrodziejstw, jakie zapewniają 
preferencyjne umowy handlowe UE!

UE zawarła umowy handlowe z ponad siedemdziesięcioma pięcioma państwami na całym świecie.

Zapoznaj się z:

• Listą umów
• Mapą poglądową

Umowy te mają zastosowanie do około jednej trzeciej całego handlu UE z innymi krajami. Dzięki nim 
przedsiębiorstwa z UE i krajów partnerskich mogą handlować na korzystniejszych warunkach niż te 
zapewniane w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Korzyści wynikające z tych umów obejmują
• Niższe lub zerowe stawki celne
• Łatwiejsze i szybsze procedury celne
• Uznawanie certyfikatów produktu
• Mobilność pracowników
• Dostęp do przetargów publicznych
• Lepszą ochronę Twojej własności intelektualnej

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/tariff
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/world-trade-organization
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/tariff


Access2Markets
Umowy handlowe UE w portalu Access2Markets

Co warto wiedzieć o korzyściach

• Twoje przywileje różnią się w zależności od umowy oraz produktu i sektora; nie wszystkie są 
przyznawane automatycznie – np. w handlu towarami, trzeba:

   o  Udowodnić, gdzie wytworzono produkt
   o  Wypełnić formularze celne
   o  Zarejestrować się w unijnym systemie REX albo jako upoważniony eksporter
   o  Mieć licencję na świadczenie danych usług
   o  Mieć certyfikaty bezpieczeństwa produktu
   o  Złożyć wniosek o ochronę własności intelektualnej

• Wciąż możesz napotykać bariery – ale umowa handlowa UE może ułatwić ich usunięcie - 
powiedz nam, jeśli według Ciebie przy eksporcie z UE napotykasz na barierę w handlu.

• Przedsiębiorstwa ani osoby fizyczne nie mogą powoływać się na postanowienia umów 
handlowych przed sądem. UE i kraje partnerskie są jednak prawnie zobowiązane do ich 
wdrożenia. W przeciwnym razie druga strona może w większości przypadków uruchomić a 
mechanizm rozstrzygania sporów.

W jaki sposób portal Access2Markets może Ci pomóc?

• Zapoznaj się z różnymi rodzajami umów handlowych i porozumień handlowych, z których 
możesz korzystać.

• Poznaj i zrozum główne elementy składowe umowy handlowej.
• Interesuje cię wymiana handlowa z określonym krajem? Dowiedz się więcej na temat 

warunków, które mają zastosowanie, z sekcji „Rynki” i zapoznaj się z naszymi specjalnymi 
przewodnikami.

• Wiesz już, dokąd chcesz eksportować lub skąd chcesz importować? Narzędzie Mój asystent 
handlowy pokaże Ci szczegółowe warunki i wymagania dotyczące Twojego produktu.

• ROSA pomoże Ci ustalić, czy produkt jest zgodny z regułami pochodzenia określonymi w 
konkretnej umowie handlowej.

• Narzędzie Access2Procurement poinformuje Cię o przysługującym Ci prawie do ubiegania 
się o konkretne zamówienia publiczne.

• Nie znasz jeszcze Access2Markets? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem i obejrzyj nasz 
filmik instruktażowy.

access-to-markets 
trade.ec.europa.eu/ 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/goods-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/registered-exporter-system
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/approved-exporter
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/trade-barriers
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/glossary/trade-barrier
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/enforcement-and-protection/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/trade-agreements-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/trade-arrangements
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/how-read-trade-agreement
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/non-eu-markets
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/public-procurement-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/help
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/videos/access2markets-presentation

