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W związku z pismem z dnia 30.03.2021r., odnosząc się do zawartych w nim pytań, uprzejmie 
informuję, że w trosce o rozwój przedsiębiorczości w regionie, w związku z procesem 
konsolidacji odpraw celnych zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Ostateczna decyzja 
o zakresie optymalizacji struktury LUCS w Białej Podlaskiej jeszcze nie została podjęta.

Pragnę poinformować, że w ramach KAS funkcjonuje Zespół Centralny ds. konsolidacji odpraw 
celnych, który prowadzi analizy w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej obszaru 
odpraw przy współudziale Zespołów Lokalnych.

Aktualnie prowadzone są na poziomie lokalnym Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 
analizy związane z obszarem obsługi zgłoszeń celnych we wszystkich oddziałach satelickich 
Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), z uwzględnieniem skutków 
wynikających z BREXITU. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne 
z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w OC w Puławach, przedsiębiorcami (agencje celne, 
eksporterzy i importerzy) oraz władzami samorządowymi miasta Puławy.

Celem konsultacji będzie przybliżenie zagadnień dotyczących zmian związanych 
z optymalizacją struktury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Zostaną 
przedstawione zainteresowanym podmiotom wyniki analiz w zakresie optymalizacji struktury 
organizacyjnej obszaru odpraw i rozwiązań organizacyjnych najbardziej przyjaznych 
przedsiębiorcom przy jednoczesnej wnikliwej analizie zgłoszonych przez te środowiska uwag 
i wniosków.
Dopiero wyniki tak przeprowadzonych działań wraz z rekomendacjami Zespołu Lokalnego 
przekazane zostaną do Zespołu Centralnego celem podjęcia właściwych decyzji.

Pragnę nadmienić, że w drugiej połowie kwietnia br. zostało zaplanowane spotkanie 
z funkcjonariuszami Oddziału Celnego w Puławach, natomiast w pierwszej połowie maja br. 
odbędą się spotkania z przedsiębiorcami oraz władzami samorządowymi miasta Puławy. 
Informacja w powyższym zakresie została udostępniona na stronie BIP Izby Administracji
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Skarbowej w Lublinie w zakładce: wiadomości —» komunikaty —* Optymalizacja struktury 
Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Pragnę zapewnić Pana, że jednym z priorytetów tut. Izby Administracji Skarbowej jest 
przeprowadzanie przedsięwzięć w obszarze odpraw celnych w sposób jak najbardziej przyjazny 
dla przedsiębiorców i społeczeństwa. Zapewnienie płynności obsługi obrotu towarowego jest 
kluczową kwestią, dlatego dopełnię wszelkich starań, aby jakość i standardy obsługi klientów 
były świadczone na najwyższym poziomie.

Mam nadzieję, że na tym etapie prac uzna Pan ww. wyjaśnienia za wystarczające.
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