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w związku z Pańskim zapytaniem przekazanym wg pisma z dnia 31.08.2021 roku, 
uprzejmie informuję, że troska o rozwój przedsiębiorczości w regionie jest jednym 
z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej natomiast prowadzenie wszelkich 
przedsięwzięć w obszarze konsolidacji odpraw celnych odbywa się w sposób jak najbardziej 
przyjazny dla przedsiębiorców i społeczeństwa.

Pragnę poinformować, że Zespół Lokalny dokona stosownych analiz po zakończeniu
III kwartału 2021r. i wówczas przekaże do Zespołu Centralnego rekomendacje i wnioski.

Odnosząc się do Pańskiego zapytania dotyczącego czasu pełnej obsługi przedsiębiorców 
w Oddziale Celnym w Puławach w godzinach 07:30 do 19:30 oraz braku zgody na dokonywanie 
pełnych odpraw uprzejmie wyjaśniam, że przedmiotowe kwestie zostały szczegółowo 
i wnikliwie przeanalizowane przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Białej 
Podlaskiej. W wyniku analiz nie znaleziono uzasadnienia dla wydłużania czasu pracy oddziału 
uznając za optymalny, obecny 8-godzinny czas obsługi przedsiębiorców.

mf.qov.pl


Odnosząc się do przypadków wskazanych w Pańskim piśmie, a dotyczących wniosków 
podmiotów o wykonanie czynności objęcia towarów procedurą celną poza godzinami pracy, 
uprzejmie informuję, że w okresie od marca do sierpnia roku 2021 przedmiotowych wniosków 
było wyłącznie 28. Jednocześnie informuję, że obsługa celna w zakresie legalizacji świadectw 
pochodzenia i świadectw EUR1 wygląda następująco:

- świadectwa pochodzenia - istnieje możliwość legalizacji do godz. 15.30 przy późniejszym 
przedstawieniu towaru, tj. w trakcie dyżuru celnego (godz. 15.30-19.30) lub w procedurze 
uproszczonej;

- świadectwa EUR-1 - istnieje możliwość legalizacji do godz. 15.30 przy równoczesnym 
przedstawieniu towaru lub możliwość legalizacji do godz. 15.30 towaru zgłaszanego 
do procedury uproszczonej, która może być również realizowana po godzinach pracy 
Oddziału Celnego w Puławach.

Podsumowując informuję, że Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno - Skarbowego 
w Białej Podlaskiej, kierując się ekonomiką organizacji pracy Oddziału Celnego w Puławach 
podjął decyzję o pozostawieniu czasu pracy bez zmian podkreślając, że zapewnienie 
właściwego zakresu obsługi przedsiębiorców gwarantuje ośmiogodzinny tryb pracy 
z możliwością ustanowienia dyżuru na wniosek zgłaszającego o wykonanie czynności 
służbowych poza czasem pracy oddziału lub w dni wolne od pracy w godz. 15.30 do 19.30.

Zasadność tej decyzji znajduje również oparcie w ogólnej liczbie zgłoszeń celnych 
dokonywanych w Oddziale Celnym w Puławach, która w bieżącym roku w okresie 
styczeń - sierpień, wynosi:

- dopuszczenie do obrotu:
- procedura standardowa -416 zgłoszeń,
- procedura uproszczona -4 zgłoszenia;
- procedura uproszczona (dopuszczenie do obrotu poprzez wpis do rejestru) -

4 zgłoszenia,
- procedura wywozu:

- procedura standardowa -1295 zgłoszeń,
- procedura uproszczona -2335 zgłoszeń,

- procedura tranzytu:
- procedura standardowa -33 zgłoszenia,
- procedura uproszczona - 0 zgłoszeń,

W załączeniu przekazuję zestawienie odpraw, za okres styczeń - sierpień 2021r., 
w Oddziale Celnym w Puławach w rozbiciu na poszczególne miesiące.

W załączeniu przekazuję również skan notatki ze spotkania z przedsiębiorcami, 
które miało miejsce w dniu 6 maja 2021 roku. Spotkanie dotyczyło optymalizacji struktury 
Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej w związku z procesem konsolidacji 
odpraw celnych w kontekście organizacji pracy Oddziału Celnego w Puławach.

Jednocześnie, w odpowiedzi na Pańskie zapytanie o koszty osobowe informuję, 
że dotyczą one wyłącznie ewentualnych oszczędności jakie zostałyby uzyskane wskutek 
likwidacji stanowiska kierownika oddziału celnego. Zawierają one kwotę uzyskaną w wyniku 



oszczędności w związku z niewypłacaniem dodatku funkcyjnego osobie sprawującej funkcję 
kierowniczą oraz ewentualnym obniżeniu mnożnika kwoty bazowej jej uposażenia.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że zapewnienie przyjaznych przedsiębiorcom warunków 
prowadzenia działalności w kontekście zachowania płynności obrotu towarowego, 
w tym zagwarantowanie wysokiej jakości i standardów obsługi podmiotów uczestniczących 
w procesie odpraw celnych były, są i pozostaną jednym z głównych priorytetów 
Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Załączniki:
- Zestawienie odpraw w OC w Puławach (styczeń sierpień 2021);
- Kopia notatki ze spotkania w dn. 06.05.2021r.

Z up. Dyrektora izjf' Admiiy^tracj/Skarbo^ej w Lublinie

nadltom, Anrla Sakowicz

Z-ca Dyrektora j

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
RODO - klauzulę informacyjną dot przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej www.lubelskie.kas.Kov.pl w zakładce Organizacja - Ochrona Danych Osobowych.

Korespondencję otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Skarbowa

http://www.lubelskie.kas.Kov.pl


Biała Podlaska, dnia 10 maja 2021 r.

Krajow a Ad<nInlstraci a
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej

Notatka ze spotkania

Data i godzina 
spotkania:

6.05.2021 r. godz. od 10:00 do 12:15

Miejsce 
spotkania:

Sala szkoleniowa Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Spotkanie 
zorganizowane 
przez:

Z-ca Dyrektora IAS w Lublinie - nadkom. Anna Sakowicz

Temat 
spotkania:

Optymalizacja struktury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Białej Podlaskiej w związku z procesem konsolidacji odpraw celnych.

Cel spotkania: 1. przedstawienie zebranym przedsiębiorcom wyników analizy 
struktury organizacyjnej CUDO w Białej Podlaskiej w zakresie OC 
Puławy,

2. wskazanie możliwych rozwiązań w przypadku rekomendacji przez 
Zespół Centralny zniesienia Oddziału Celnego w Puławach

3. poznanie obaw przedsiębiorców związanych z zagadnieniem 
optymalizacji struktury.

Prowadzący 
spotkanie:

- Dyrektor IAS w Lublinie - dr. Artur Krukowski
- Z-ca Dyrektora IAS w Lublinie - nadkom. Anna Sakowicz

Uczestnicy 
spotkania:

1. Dyrektor IAS w Lublinie dr Artur Krukowski
2. Z-ca Dyrektora IAS w Lublinie - nadkom. Anna Sakowicz,
3. N-k LUCS w Białej Podlaskiej - podinsp. Krzysztof Guściora,
4. Kierownik Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, 

Pozwoleń i Czynności Audytowych podinsp. Agnieszka 
Włodarkiewicz-Łabędzka,

5. Kierownik Oddziału Celnego w Puławach - nadkom. Sławomir 
Przeździecki,

6. Kierownik Oddziału Celnego w Koroszczynie - nadkom. Krzysztof 
Kuzina.

7. Przedstawiciele przedsiębiorców zgodnie z załączoną listą obecności 
(10 osób)

Poruszone 
kwestie:

1. zapoznanie przedsiębiorców przedstawiających towary w OC w 
Puławach z genezą optymalizacji obszaru odpraw w CUDO Biała



Podlaska oraz z przeprowadzoną w IAS w Lublinie analizą struktury 
organizacyjnej CUDO w Białej Podlaskiej w zakresie OC 
w Puławach- Raport w załączeniu;

2. koncepcja miejsca wyznaczonego celem zapewnienia
przedsiębiorcom przedstawiania towarów w Puławach, w tym zasady 
dotyczące powoływania MW i obsługi przez funkcjonariuszy SCS; 
Inne możliwe dla przedsiębiorców rozwiązania, w tym uproszczenia 
celne;

3. przedsiębiorcy wskazali następujące obawy związane z ewentualnym 
zniesieniem Oddziału Celnego w Puławach:
- nie będzie miał kto obsłużyć licznych producentów z okręgu 
puławskiego, do Lublina jest daleko i dojazd do Oddziału w Lublinie 
jest utrudniony (trzeba jechać przez miasto), a towary przedstawiane 
przez przedsiębiorców są często wrażliwe - świeże rośliny, świeże 
i mrożone warzywa i owoce,
- nie bez znaczenia jest szybka i sprawna obsługa w Puławach, którą 
zapewniają doświadczeni funkcjonariusze,
- przyjęte przez IAS w Lublinie przedziały czasowe dla analizy 
ruchu w OC Puławy - zbyt wąskie. Zdaniem przedsiębiorców I 
kwartał bieżącego roku nie odzwierciedla rzeczywistości z jaką za 
chwile będziemy mieć do czynienia - przedsiębiorcy zaczęli coraz 
więcej eksportować żywności do Wielkiej Brytanii, nawiązują nowe 
kontrakty, których efekty będą widoczne w III a może nawet dopiero 
w IV kwartale tego roku. Ich zdaniem znacznie wzrośnie liczba 
obsługiwanych w Puławach zgłoszeń celnych,

istnieje obawa, że ewentualne funkcjonowanie miejsca 
wyznaczonego będzie krótkotrwałe i przedstawianie koncepcji jego 
utworzenia obecnie ma zapewnić brak sprzeciwu wobec planowanej 
likwidacji Oddziału Celnego w Puławach;

4. Przedsiębiorcy zaproponowali, by we wrześniu br. po 
przeprowadzeniu kolejnej analizy dotyczącej optymalizacji 
organizacji LUCS za okres co najmniej półrocza bieżącego roku, 
Dyrekcja IAS w Lublinie spotkała się raz jeszcze z nimi 
i przedstawiła im wyniki tych analiz;

5. Przedstawiciele przedsiębiorców zasugerowali wydłużenie czasu 
pracy Oddziału Celnego w Puławach już teraz, nie czekając na 
ewentualne powołanie MW.

Wnioski 
i ustalenia:

1. Przedsiębiorcy chcą mieć gwarancję obsługi celno- skarbowej 
w Puławach. Formuła w jakiej będzie się to odbywać (OC czy MW) 
nie jest najistotniejsza. Jedynym wyjątkiem są przedstawiciele 
agencji celnych, którzy optują przy pozostawieniu organizacyjnym 
oddziału celnego;

2. Kierownictwa IAS w Lublinie przystało na ewentualność



zorganizowania spotkania we wrześniu, w celu poinformowania 
przedsiębiorców o wynikach kolejnych analiz dotyczących 
optymalizacji;

3. Kierownictwo LUCS rozważy wydłużenie godzin pracy Oddziału 
Celnego w Puławach do 12 godzin na dobę.

Notatkę 
sporządził: podinsp. Agnieszka Włodarkiewicz-Łabędzka

nadkom^Anna Sakowicz



Zgłoszenia w OC Putawy
ZCP (dopuszczenie do obrotu) PWD (dopuszczenie do obrotu przez wpis do rejestru) ZWU (objęcie procedurą wywozu) Tranzyty otwarte

UPRO STAND UPRO UPRO STAND UPRO STAND
styczeń 0 26 0 181 88 0 4

luty 0 48 0 241 144 0 2
marzec 0 51 0 386 184 0 8

kwiecień 0 53 0 335 167 0 6
maj 0 56 0 291 166 0 4

czerwiec 0 69 0 375 203 0 4
lipiec 3 71 3 283 161 0 4

sierpień 1 42 1 243 182 0 1
2021 4 416 4 2335 1295 0 33


