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I. WSTĘP. 

 

Pragnę przedstawić w bardzo syntetycznej formie atrakcyjną ofertę 

dotyczącą nabycia praw współwłasności do posiadania, unikalnego w 

skali Europy, Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie pod 

Warszawą. W tym krótkim wstępie wspomnę ogólnie o firmach, które 

zostały utworzone w okresie ostatniego 25-lecia przez moją rodzinę. 

Należymy do nielicznej grupy osób, które przyczyniły się do wzrostu 

gospodarczego Polski. 

Obecnie posiadane przez nas firmy koncentrują swoją uwagę na 

inwestycjach : 

a) w sektorze międzynarodowej logistyki, 

b) związanych z pozyskaniem gazu łupkowego oraz innych zasobów 

naturalnych z pod powierzchni ziemi, 

c) w projekty developerskie (handlowo-usługowe i mieszkaniowe),  

d) służących detalicznemu rozwojowi markowych wyrobów 

codziennego użytku.  

 

W przeszłości z powodzeniem przyczynialiśmy się do rozwoju na 

polskim rynku dużych korporacji zagranicznych m.in.: IBM , 3M , Avon , 

Ferrero. Jako partnerzy w joint venture braliśmy udział w utworzeniu i 

rozwoju w Polsce kilku renomowanych międzynarodowych korporacji : 

Bata, DHL, Oscar Jacobson, Ogilvy & Mather. 

 

Nasza grupa firm zatrudnia wysoko wykwalifikowanych ekspertów i 

specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania, logistyki, 

prawa i marketingu.  

Firmy zarządzane przez nas otrzymały wiele nagród i wyróżnień od 

różnych polskich organizacji gospodarczych i państwowych. 
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II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WOC. 

 

WOLNY OBSZAR CELNY (WOC) jest obszarem, w obrębie którego 

wprowadzony towar może zmieniać właściciela, swą strukturę i być 

składowany bez opłat celnych i podatkowych. 

Poniżej przedstawię działalność naszej rodzinnej firmy o nazwie 

„Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o. (CWWZ) w 

Mszczonowie, która w swej strukturze posiada WOC.  

Jesteśmy gotowi odstąpić na rzecz Państwa uzgodniony pakiet 

udziałów i wspólnie rozwijać jej międzynarodową działalność a 

głównie dokapitalizować WOC. Jest to wyjątkowa możliwość 

biznesowa na rynku polskim i europejskim. 

WOC w Mszczonowie, ustanowiony został na mocy dekretu Rady 

Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lipca 2000 r. Oficjalnie 

otwarcie WOC nastąpiło 9 maja 2001 roku. 

 

Na terenie WOC mogą prowadzić działalność gospodarczą firmy 

zarejestrowane w dowolnym kraju świata. Wielką zaletą WOC jest 

możliwość dokonywania na jego terenie transakcji handlowych bez 

jakichkolwiek obciążeń fiskalnych (bez opłat celnych i podatkowych 

od dokonanych czynności). 

Do WOC można wprowadzać bez konieczności zgłaszania organom 

celnym, towary krajowe i wspólnotowe. 

Wprowadzone do WOC towary, surowce, materiały i półprodukty 

pochodzące spoza UE, mogą pozostawać w WOC przez dowolnie 

długi czas. Mogą być one poddawane różnego rodzaju procesom 

technologicznym bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat 

lub zabezpieczeń z tytułu cła i podatku, a ich dalszy wywóz poza  
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granice UE nie niesie za sobą żadnych dodatkowych obciążeń 

celnych i podatkowych.  

WOC w Mszczonowie jest jedynym obszarem celnym w całej Unii 

Europejskiej, który znajduje się wewnątrz kraju i pozostaje w 

całości rękach prywatnych. 

WOC w Mszczonowie jest położony około 40 km od Warszawy (30 

minut jazdy od Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie). Znajduje 

się on przy skrzyżowaniu drogi szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, 

prowadzącej ze Skandynawii do Europy Południowej, z drogą tranzytową 

TIR stanowiącą obwodnicę Warszawy, prowadzącą z Europy Zachodniej 

do Rosji i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. 

Z uwagi na swoje centralne położenie, Mszczonów posiada bardzo 

dobrą dostępność komunikacyjną, zarówno do dróg krajowych, jak i 

międzynarodowych oraz do linii kolejowych. Krzyżują się tu dwie główne 

linie kolejowe: centralna z południa na północ, oraz międzynarodowa 

linia kolejowa Berlin-Moskwa. 

 

Wielkie centra logistyczne i przedsięwzięcia firm działających w 

granicach administracyjnych Mszczonowa należą do najważniejszych 

ośrodków tego rodzaju w Europie Środkowej. Atrakcyjność tych 

przedsięwzięć ciągle wzrasta. 

Gmina Mszczonów posiada najwyższy w Polsce wskaźnik wielkości 

inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  
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III. RODZAJE, UDOGODNIENIA ORAZ KORZYŚCI FINANSOWE W 

PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI WOC. 

 

Na terenie WOC można prowadzić działalność gospodarczą 

obejmującą m.in.:  

A) hurtowy obrót towarami przemysłowymi, spożywczymi, w tym 

napojami z dodatkiem alkoholu (napoje niskoprocentowe do 18% 

zawartości alkoholu), 

B) magazynowanie (w tym składowanie) różnych towarów, 

C) montaż aparatury i urządzeń technicznych z dostarczonych części,  

D) uszlachetnianie różnych produktów spożywczych i przemysłowych, 

E) konfekcjonowanie i dystrybucję towarów,  

F) usługi transportowo-spedycyjne,  

G) usługi wystawiennicze i promowanie wyrobów. 

 

1. Obrót towarowy. 

a) Towary pochodzące z krajów Unii Europejskiej są wolne od 

kontyngentów ilościowych, ograniczeń wartościowych oraz 

wcześniejszego uzyskiwania zezwoleń celnych na ich przywóz do 

WOC i wywóz z WOC. 

b) Towary importowane z krajów nienależących do Unii Europejskiej 

mogą zostać wwiezione do WOC i pozostawać tu bez konieczności 

opłat celnych i podatków, w tym podatku VAT i akcyzy, do czasu 

ich wywozu docelowego do krajów należących do E.U.. 

Szczególnie ważne i przynoszące największe korzyści jest 

zwolnienie tych towarów z podatku VAT, w czasie przebywania ich 

w WOC. Jest on płacony praktycznie od wszystkich towarów i 

usług. Wysokość VAT pobieranego w Polsce wynosi dla 

większości towarów 23%.  
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c) Transakcje handlowe dotyczące towarów znajdujących się w WOC, 

nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-

prawnych. 

d) Towar znajdujący się w WOC można w każdej chwili przemieścić w 

częściach lub całości na polski obszar celny. Płaci się wówczas 

należności celno-podatkowe odnoszące się do przemieszczonej 

części towaru. 

e) W przypadku sprzedaży towaru firmie nie  prowadzącej 

działalności w WOC można przenieść obowiązek uregulowania 

opłat celno-podatkowych na nabywcę. 

 

2. Ważne uwarunkowania stosowane przy magazynowaniu, w tym 

składowaniu w WOC. 

a) Firmy zagraniczne, również nie zarejestrowane w Polsce, mogą 

składować swoje towary w WOC. 

b) Umieszczenie towaru w WOC nie wymaga zgody Urzędu Celnego. 

Nie wymagane jest również zabezpieczenie  w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej) na pokrycie ewentualnych 

należności celnych i podatkowych, jak to ma miejsce np. w 

składach celnych. 

c) Towary mogą być wprowadzane do magazynu i składowane, na 

podstawie faktury handlowej lub faktury pro-forma. 

d) Okres przebywania towaru na terenie i w obiektach należących do 

WOC, jak też jego składowanie, nie podlega żadnym 

ograniczeniom czasowym. 

e) Na czas przebywania towarów na terenie WOC, w tym w obiektach 

magazynowych, (łącznie ze składowaniem towaru) ulegają 

zawieszeniu opłaty celne i podatkowe. 
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f) W przypadku sprzedaży towaru wcześniej wprowadzonego do 

WOC nabywcy krajowemu, istnieje obowiązek uiszczenia opłat 

celnych i podatkowych o ile towar ten nie został wyprodukowany w 

granicach krajów należących do UE. 

g) Nie ma obowiązku uiszczenia opłat celno-podatkowych za towar 

znajdujący się w granicach WOC: 

- w przypadku przeniesienia tytułu własności między podmiotami na 

terenie WOC, 

- w przypadku sprzedaży towaru poza granice UE 

- w przypadku zwrotu towaru z WOC do dostawcy. 

h) Towary mogą być przemieszczane z jednego WOC do innego w 

obrębie krajów należących do EU, bez konieczności ponoszenia 

opłat celno-podatkowych. 

 

Towary umieszczone w składzie należącym do WOC mogą być 

przedmiotem tzw. czynności zwyczajowych:  

 

1. prostych czynności, mających na celu zapewnienie 

przechowania przywożonych towarów w dobrych warunkach 

(wietrzenie, suszenie, czyszczenie, naprawa opakowań i 

elementów uszkodzonych w transporcie, konserwacja, 

schładzanie itp.) 

2. zabiegów mających na celu poprawę wyglądu lub jakości 

handlowej towarów (łączenie i montaż drobnego 

wyposażenia, rozcieńczanie płynów, mieszanie towarów tego 

samego rodzaju i różnej jakości itp.). 

3. zabiegów przygotowujących przywożone towary do 

dystrybucji lub odsprzedaży (sortowanie, filtrowanie, 

ustawianie, pakowanie, rozpakowywanie, przepakowywanie, 
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znakowanie, wykonywanie prób, zabiegi antykorozyjne, 

prasowanie itp.). 

W odniesieniu do tego rodzaju czynności nie jest wymagane 

uzyskanie uprzedniego pozwolenia organu celnego. 

Istotne jest, że w przypadku wprowadzenia towaru na Polski Obszar 

Celny, koszty składowania oraz koszty przeprowadzenia w/w 

zabiegów nie mają wpływu na wartość celną towaru będącą  

podstawą wymiaru cła i podatku. Towar taki jest traktowany tak, jakby 

te zabiegi nie zostały przeprowadzone. 

 

 

3. Uszlachetnianie towarów i przetwarzanie pod kontrolą celną 

 

Towary wprowadzane do WOC i tam pozostające, można uszlachetniać 

bądź przetwarzać bez obowiązku ponoszenia opłat celno-podatkowych. 

Procesy te podlegają kontroli celnej polegającej na weryfikacji 

dokumentów towarzyszących wprowadzanym towarom lub na fizycznej 

kontroli zgodności ilości i wymienionego asortymentu.  
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IV. OFERTA ZARZĄDU CWWZ. 

 

Krajowym i międzynarodowym firmom zajmującym się logistyką 

towarową oferujemy szeroki zakres wykonywanych przez nas 

usług, w tym :  

- konsultacje prawne w zakresie ceł i podatków,  

- konsultacje w celu uzyskania najbardziej optymalnych rozwiązań 

dotyczących międzynarodowego obrotu towarowego przy 

wykorzystaniu regulacji prawnych naszego WOC. 

 

Do wykorzystania oferujemy będące w naszym posiadaniu: 

1. magazyny kryte o powierzchni ok. 11.000 m kw., 

2. wiaty i wielohektarowe place składowe, 

3. urządzenia i sprzęt przeładunkowy, 

4. obiekty produkcyjno-montażowe,  

5. pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze, 

6. hale wystawowe, 

7. parking, 

8. przyjacielski zespół pracowników gotowych do asystowania i 

pomocy o każdej porze doby. 

 

Posiadane obecnie obiekty CWWZ usytuowane są na obszarze 

ponad 3 ha ogrodzonego i chronionego terenu. Większość tych 

obiektów należy do WOC. Poza tym obszarem, w naszym 

posiadaniu jest niezabudowany teren o powierzchni ponad 15 ha, 

przylegający bezpośrednio do granicy WOC. Teren ten stanowi 

naszą rezerwę umożliwiającą powstanie kolejnych hal 

magazynowych, produkcyjno-montażowych, placów parkingowo-

manewrowych itp.  
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Jesteśmy gotowi do współdziałania finansowego dla zrealizowania 

na tym terenie projektów inwestycyjnych, potrzebnych naszym 

partnerom i klientom w rozwoju ich działalności. 

 

Od samego początku istnienia WOC poczyniliśmy duże nakłady 

inwestycyjne w rozbudowę jego infrastruktury, jak i 

zagospodarowania przyległych terenów rezerwowych. Inwestycje te 

czynione były wyłącznie ze środków własnych.  

 

Na dzień dzisiejszy oceniamy wartość Firmy CWWZ i jej 

rzeczowego majątku (100% udziałów Firmy), na kwotę około 184 

mln PLN. 

 

Jesteśmy gotowi do konstruktywnych dyskusji i negocjacji na 

tematy związane z odsprzedażą części udziałów CWWZ i dalszą 

naszą rolą w zarządzaniu Firmą.  

 

Jesteśmy przygotowani na nowe inwestycje w dalszy rozwój WOC.  

 

Jeżeli znacie Państwo firmy lub osoby, które mogą być zainteresowane 

rozszerzeniem swojej działalności w Polsce, jesteśmy gotowi zaoferować 

im szeroki zakres współpracy, w szczególności usług w sprawach  

prawnych dotyczących inwestycji  w dziedzinie:  

1. nieruchomości,  

2. logistyki,  

3. energii odnawialnej,  

4. handlu,  

5. gospodarki odpadami,  

6. koncesji, licencji itp..  
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V. LOKALIZACJA WOC. 
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Mapa na następnej stronie (Załącznik Nr. 1) pokazuje bardziej 

szczegółowe granice WOC w Mszczonowie i istniejące zabudowania 

(obszar w kolorze zielonym).  

Do tego obszaru przylega 15 hektarów wolnej powierzchni, która jest w 

100% własnością CWWZ. Teren ten ma status terenu 

przemysłowego, jest ogrodzony, wyposażony w podstawowe media 

(woda, energia, gaz). Jest terenem płaskim, z drogą dojazdową, 

odchodzącą od drogi krajowej nr 50. 

 

W załączeniu również skan pisma z dnia 05.02.2014r., wydanego przez 

Burmistrza Mszczonowa, potwierdzający stan prawny i możliwości 

wykorzystania terenów w posiadaniu CWWZ (Załącznik Nr.2). 
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VI. AKTUALNY STAN WOC.  

 

Wszystkie budynki są wyposażone w instalację elektryczną, ogrzewanie, 

kanalizację, instalacje przeciwpożarowe, antywłamaniowe i system 

telekomunikacyjny. Teren WOC jest ogrodzony, oświetlony i strzeżony 

przez całą dobę.  

 

W jednym z obiektów stanowiących własność CWWZ – użytkowanym dla 

potrzeb WOC, na terenie bezpośrednio przylegającym do granicy WOC, 

znajduje się siedziba Urzędu Celnego w Mszczonowie. Obecność 

kilkunastoosobowego zespołu celnego usprawniła znacznie obsługę 

celną podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w WOC.  

Przy WOC działają cztery niezależne agencje celne.  
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VII. PODSUMOWANIE. 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w WOC jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla firm krajowych importujących towary z zagranicy i 

dla firm zagranicznych posiadających w Polsce swoje 

przedstawicielstwa i działalność handlowo-usługową. Szczególne 

korzyści istnieją tu dla spółek importujących kosztowne, wolno rotujące 

produkty. Towary te, przy ponoszeniu małych kosztów mogą oczekiwać 

w WOC na właściwego klienta. Jest to również korzystne dla firm 

zajmujących się towarami importowanymi w ilościach masowych i 

sprzedawanych w mniejszych partiach oraz firm zajmujących się 

reeksportem, szczególnie na rynki krajów Europy Wschodniej. 

 

Niniejszą ofertę opisującą w zwięzły sposób działania naszej firmy i 

korzyści dla potencjalnych klientów i inwestorów jesteśmy gotowi 

poszerzyć odnośnie spraw szczególnie Państwa interesujących.  

 

Mamy nadzieję , że nasza przyszła współpraca będzie prowadzić do 

dużych korzyści dla każdej ze stron.  
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Kontakt : 

 

CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD Sp. z o.o. 

Ul. Fabryczna 6/10 

96-320 Mszczonów 

Polska 

Telefon: (+48 46) 857 12 29 

Fax:       (+48 46) 857 12 81 

Dział Handlowy  :  

Telefon: (+48 46) 857 12 24 

Fax:       (+48 46) 857 12 81 

e-mail: cwwz@woc-mszczonow.pl 

internet: www.woc-mszczonow.pl 
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