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5. Dostęp do rynku.  
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. 
Polskie towary mają dostęp do rynku syryjskiego na takich samych warunkach co z 

innych krajów europejskich. W uprzywilejowanej pozycji są towary pochodzenia arabskiego 
(w związku z członkostwem Syrii w strefie wolnego handlu GAFTA) oraz tureckiego (od 
początku 2007 r., w wyniku podpisania przez oba kraje umowy o wolnym handlu).  
Od 2005 r. Syria zrobiła bardzo duŜy postęp w modernizacji swojego systemu celnego. 
Ujednoliciła dokumenty celne poprzez wprowadzenie jednego formularza w miejsce 
kilkunastu wcześniej istniejących. Jako członek Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji 
(ISO) zastosowała w kodeksie celnym międzynarodowe nazewnictwo, kody i oznaczenia 
cyfrowe towarów, co usprawniło importerom pracę w prawidłowym przygotowywaniu 
wymaganych dokumentów celnych. Zmiany w przepisach celnych zostały zapoczątkowane 
po parafowaniu przez Syrię w 10.2004 r. Umowy Stowarzyszeniowej z UE (nie została 
ostatecznie podpisana), która przewiduje utworzenie w niedalekiej perspektywie wspólnego 
obszaru celnego.  
Lista towarów objętych zakazem importu została znacząco zredukowana W maju br. minister 
gospodarki, A. Lutfi poinformował, Ŝe z 75-stronicowej specjalnej listy (tzw. „black list”), 
pozostało 7 stron, zawierających wykaz towarów objętych zakazem, które dotyczą sfery 
bezpieczeństwa państwa, religijnej i zdrowotnej. 
Polskie firmy, podobnie jak inne europejskie muszą załączać do eksportowanych towarów 
dokumenty importowe tj. list przewozowy, waŜną licencję importową, certyfikat pochodzenia 
towaru, fakturę z informacją nt. typu, ceny, sposobu płatności za towar. W przypadku 
rozliczenia płatności akredytywą za dostarczone towary, eksporter zobowiązany jest do 
złoŜenia dodatkowych 2 dokumentów tj. oświadczenia o posiadaniu agenta handlowego w 
Syrii i deklaracji o braku kontaktów handlowych z Izraelem.  Dokumenty te muszą być 
certyfikowane przez Syryjską Izbę Handlową oraz Ambasadę Syryjską w kraju pochodzenia 
towaru. Licencja wymagana jest dla importowanych towarów gotowych (nie ma obowiązku 
jej posiadania przy imporcie surowców). Od 2005 r. procedury wydawania licencji zostały w 
duŜej mierze uproszczone. WciąŜ jednak firmy narzekają, Ŝe brak jest automatyzmu w ich 
wydawaniu, co wynika z niejasnych przepisów ich przyznawania.  
Towary konsumpcyjne i artykuły medyczne będące przedmiotem importu muszą posiadać 
etykiety w języku arabskim. Ministerstwo Gospodarki, określając ich format, przyjęło 
międzynarodowe standardy jeśli chodzi o zakres informacji, które winny zawierać tj. dane 
dot. nazwy producenta, składniki, data produkcji, data waŜności oraz kraju pochodzenia. 
Prawo syryjskie dopuszcza czasową odprawę towarów, zwolnienie z ceł i podatków w 
następujących przypadkach: 

• realizacja inwestycji (import czasowy wyposaŜenia i samochodów niezbędnych do 
wykonania projektu). Po zakończeniu prac podmiot zagraniczny zobowiązany jest je 
powtórnie reeksportować (szczególnie samochody i sprzęt komputerowy); 

• udział firm zagranicznych w targach organizowanych na terenie Syrii (import 
towarów, próbek w związku z udziałem w targach)  

Utrudnieniem w handlu są niejasne przepisy dotyczące zamówień publicznych.  Decyzje o 
rozstrzygnięciu przetargu są często odwlekane w czasie lub w ogóle nie zapadają.   
Nierzadkim problemem jest zwolnienie gwarancji dobrego wykonania. Państwowe firmy 
syryjskie przesuwają w czasie zwrot w/w zabezpieczenia poprzez opóźnianie wystawienia 
końcowego certyfikatu, akceptującego odbiór inwestycji, towarów itp. 
Od podmiotów zagranicznych wymaga się stosowania procedur związanych z bojkotem 
państwa Izrael (dotyczy podmiotów zagranicznych ubiegających się o kontrakt w drodze 
przetargu). WiąŜe się to z obowiązkiem złoŜenia oświadczenia, Ŝe ani towary będące 
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przedmiotem eksportu, ani materiały uŜyte do ich wytworzenia nie pochodzą z tego kraju. W 
tym celu naleŜy załączać specjalny kwestionariusz, w którym wymaga się często poufnych 
informacji nt. prowadzonej przez firmę działalności handlowej. 
W 2006 r. prezydent B. Asad zatwierdził nowe prawo dot. przepisów sanitarnych i 
fitosanitarnych, przy tworzeniu którego przyjęto międzynarodowe standardy dla importu i 
eksportu produktów i odpadów zwierzęcych. Prawo zawęŜa zakaz importu towarów mięsnych 
do regionu danego kraju, w którym nastąpiło skaŜenie lub wybuchła zaraza. Przepisy 
wykonawcze do uchwalonego prawa są juŜ mniej precyzyjne, odbiegające od przepisów 
międzynarodowych w tym zakresie. UniemoŜliwiają one często kontrahentom określenie 
procedur importowych. Ich niejasność powoduje, Ŝe eksporterzy zagraniczni nie wiedzą, czy 
stosowane wobec nich procedury fito-sanitarne, często niewygodne i czasochłonne, mają na 
celu rzeczywiste oszacowanie ryzyka związanego z dopuszczeniem ich towarów na rynek, 
czy teŜ charakter arbitralny (np. w celu zniechęcenia ich do wejścia ten rynek). 
Sektor prywatny bierze udział w imporcie zdecydowanej większości towarów dostępnych na 
rynku (wyłączony jest m.in. z importu alkoholu, wyrobów tytoniowych czy teŜ artykułów 
ropopochodnych). 
Nie ma większych utrudnień w rozliczeniach finansowych za zrealizowane transakcje 
handlowe z podmiotami prywatnymi. Otwarcie sektora bankowego na kapitał prywatny w 
znacznym stopniu poszerzyło zakres jego usług. Większe problemy występują w kontaktach z 
podmiotami państwowymi ze względu na obowiązek zawierania transakcji handlowych w 
drodze przetargu i wiąŜącymi się z tym dodatkowymi obciąŜeniami finansowymi, 
wynikającymi z wymogów wpłacania wadiów przetargowych i ustanawiania gwarancji 
dobrego wykonania.  
 

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP. 
Nie ma specjalnych ograniczeń dla polskich obywateli w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę 

na terenie Syrii. Zezwolenia na jej podjęcie wydaje Ministerstwo Pracy. 
 

5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości. 
Prawo nr 8 z 2007 r. zezwala inwestorom dzierŜawić lub posiadać ziemię i nieruchomości 

w celu zakładania lub rozszerzania juŜ istniejących przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Zezwolenia na zakup ziemi wydaje MSW. Ze szczególną przychylnością władz spotykają się 
wnioski na zakup ziemi w celu realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości oraz 
związanych z rozwojem sektora turystycznego i przemysłowego. Inwestycje w sektorze 
przemysłowym są umiejscawiane w specjalnych strefach ekonomicznych, w których 
inwestorzy zagraniczni mają prawo zakupić w strefie ziemię pod nie oraz dom i ziemię (do 5 
tys. m²) na obrzeŜach strefy,  pod warunkiem, Ŝe kraj inwestora zapewnia co najmniej te same 
warunki syryjskim obywatelom.  
PowyŜsze ograniczenia nie obowiązują inwestorów realizujących projekty w sektorze 
turystycznym i nieruchomości (Dekret nr 20 z 2002 r.). 
  

5.4. System zamówień publicznych. 
System zamówień publicznych w Syrii reguluje Prawo Nr 60. Przetargi organizowane są 

przez firmy państwowe odpowiedzialne za funkcjonowanie danego sektora. W sektorze 
naftowym organizuje je Syrian Petroleum Company, w gazowym Syrian Gaz Company, w 
elektroenergetycznym Public Establishment for Electricity Generation and Transmission 
(PEEGT) i Public Establishment for Distribution and Exploitation of Electrical Energy 
(PEDEEE), w kolejowym  zaś Syrian Railway Company. Państwo uczestniczy równieŜ w 
imporcie towarów. Czyni to za pośrednictwem agencji General Foreign Trade Organisation 
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podległej Ministerstwu Gospodarki i Handlu. Importuje ona m.in. stal i wyroby stalowe, 
materiały budowlane, artykuły chemiczne i Ŝywnościowe, leki.   
 

5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. 
Syryjskie prawo, uaktualnione w 2007 r., uznaje dobrze znane znaki towarowe, określa 

procedury ich rejestracji oraz rozstrzygania potencjalnych sporów. W zakresie ochrony znaku 
towarowego, Syria jest członkiem Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej i 
Porozumienia Nicejskiego o międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług. Przystąpiła 
równieŜ do Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, Porozumienia 
Haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych i Konwencji 
Sztokholmskiej o ochronie własności intelektualnej. 
Syria jest członkiem Układu o Współpracy Patentowej dostosowując swoje prawo do 
standardów międzynarodowych. Według niego, okres ochronny patentu wynosi 15 lat od daty 
złoŜenia dokumentów. Nie podlega on przedłuŜeniu a patent musi być wykorzystany w ciągu 
2 lat od jego zarejestrowania.  
Prawa autorskie w Syrii reguluje Prawo nr. 28 z 2001 r. Według niego, ochrona  praw 
autorskich obowiązuje w czasie Ŝycia autora i przez okres 50 lat po jego śmierci. W 
przypadku praw autorskich naleŜących do więcej niŜ jednego autora, przy obliczaniu okresu 
50 lat, pod uwagę brana jest śmierć ostatniego autora. Syria jest członkiem Światowej 
Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej, Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł 
literackich i artystycznych i Konwencji Rzymskiej o ochronie wykonawców, producentów 
fonogramów i organizacji nadawczych. 
 Odpowiedzialnym za rejestrację patentów i znaków handlowych jest Ministerstwo 
Gospodarki, natomiast Ministerstwo Kultury ma w swojej gestii rejestrację praw autorskich.  
W 2005 r. powstało ze środków UNDP (grant) pozarządowe Syryjskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Własności Intelektualnej, którego celem jest zwiększenie świadomości 
społecznej dot. ochrony własności intelektualnej oraz wspieranie podmiotów 
poszkodowanych w dochodzeniu swoich praw na drodze prawnej.  
 


