
  

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP. Biuro Poselskie: Al. Kraśnicka 31 lok. 204   

20-718 Lublin, tel. +48 536 163 626, e-mail: biuro@kulesza.pl 

 

 

   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 30.03.2021 r. 

  

Szanowny Pan 

podinsp. Krzysztof Guściora 

Naczelnik 

Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego 

w Białej Podlaskiej 

ul. Celników Polskich 21 

21-500 Biała Podlaska 

sekretariat.ucs.302000@mf.gov.pl 

           

 

Szanowny Panie Naczelniku,  

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora, w związku z Informacją w sprawie planowanej zmiany struktury Lubelskiego 

Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej, proszę przyjąć moje stanowisko oraz udzielić 

odpowiedzi na pytania, które zadaję w imieniu pokrzywdzonych obywateli. 

 

Temat zamiaru likwidacji Oddziału Celnego w Puławach był przedmiotem moich działań już 

w 2017 roku. Zarówno wtedy jak i w 2020 r. Ministerstwo Finansów (w odpowiedzi na 

Interpelację nr 16234 z dnia 09.10.2017 oraz Zapytanie nr 1660 z dnia 12.10.2020) zapewniało 

mnie, że nie planuje się likwidacji Oddziału. Warto więc wyjaśnić obywatelom, co przyczyniło 

się do podjęcia takiej decyzji.  

 

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w Powiecie Puławskim znajduje się największe 

przedsiębiorstwo Lubelszczyzny – Grupa Azoty „Puławy” SA, a oprócz tego kilkudziesięciu 

innych przedsiębiorców, którzy każdego dnia korzystają z usług Oddziału Celnego w Puławach. 

Zamknięcie Oddziału Celnego w Puławach spowoduje ryzyko likwidacji wielu miejsc pracy, 

a tym samym wzrost bezrobocia oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego, co w przypadku 

wschodniego województwa będzie szczególnie dotkliwe. Już kilka lat temu przedsiębiorcy 

zgłaszali, że zamknięcie Oddziału Celnego w Puławach i ewentualna konieczność 

przemieszczania się do Lublina lub Białej Podlaskiej będą stanowiły poważne utrudnienia dla 

tutejszych przedsiębiorców w dostępie do służb celnych.  

    

Ponadto, Puławy jako silny ośrodek przemysłowy corocznie eksportuje szereg materiałów 

stałych i chemicznych wytworzonych na terenach miasta. Skupienie produkcji, dystrybucji 

i odprawy celnej na jednym obszarze jest bardzo dużym ułatwieniem i zapewnieniem 
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prawidłowej logistyki dla przedsiębiorców prowadzących swą działalność w Puławach. Puławy 

nie znajdują się na mapie silnego obszaru gospodarczego, wobec czego walka o pozycję na 

rynkach zagranicznych jest niezmiernie ważna w utrzymaniu ciągłości sprzedaży i miejsc 

pracy. Likwidacja Oddziału Celnego w Puławach byłaby dużym ciosem w wypracowany przez 

lata system pracy producentów i przewoźników. 

 

W Informacji z dnia 11 marca 2021 r. powiadomił Pan o trwających konsultacjach społecznych, 

w ramach których przyjmuje Pan opinie, stanowiska i propozycje od instytucji i osób, których 

dotkną bezpośrednio lub pośrednio skutki likwidacji puławskiego Oddziału. W tym wypadku 

należy wyjaśnić stronie pokrzywdzonej, z jakiego powodu podjął Pan decyzję o likwidacji 

Oddziału Celnego w Puławach oraz co tym instytucjom i osobom można zaproponować 

w zamian. Bowiem kwestie, takie jak likwidacja stanowisk pracy czy znaczne utrudnienie 

w prowadzeniu działalności gospodarczej są problemami, których nie można załatwić 

milcząco. 

 

W Informacji wskazał Pan, że przeprowadzona analiza porównawcza obciążenia pracą 

Oddziału Celnego w Puławach, pod kątem przedstawienia towarów do odprawy na podstawie 

zgłoszeń celnych w procedurach zwykłych w stosunku do analogicznego obciążenia 

pozostałych oddziałów Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej, 

wskazuje na zasadność planowanej likwidacji. Bardzo proszę o przedstawienie szczegółów tej 

analizy, ewentualnie o przesłanie kserokopii dokumentów, które potwierdzają wyrażone 

stanowisko.  

 

Dodatkowo bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Jakie są faktyczne powody likwidacji Oddziału Celnego w Puławach? 

2. Jak będzie wyglądał proces likwidacji Oddziału i jakie będą jego konsekwencje? Bardzo 

proszę o szczegółowe wyjaśnienia.  

3. Czy wziął Pan pod uwagę specyfikę Puław oraz liczbę funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na ziemi puławskiej, opolskiej i ryckiej? 

4. Czy jest Pan świadomy zagrożeń zgłaszanych przez obywateli, jakie nastąpią wskutek 

likwidacji Oddziału Celnego w Puławach?  

5. Jakie propozycje kieruje Pan do wszystkich pokrzywdzonych osób? 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.  

 

 

   Z wyrazami szacunku 

 

       


