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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 31.08.2021 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 nawiązaniu do podjętych dotychczas przeze mnie kroków ws. zamiaru likwidacji 

Oddziału Celnego w Puławach, bardzo proszę o wyjaśnienia poniższych kwestii.  

 

Posiadam informacje iż do dnia dzisiejszego Zespół Lokalny nie przesłał rekomendacji do 

Zespołu Centralnego, w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Taki stan rzeczy był 

również potwierdzony w lipcu b.r. przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej w odpowiedzi z dnia 01.07.20201 r. na moją interpelację nr 24662. Wpłynęły do 

mnie informacje, że codziennie są gromadzone statystyki ilości odpraw, których liczba stale 

wzrasta. W związku z tym, że nikomu nie są znane te statystyki, bardzo proszę o ich 

przedstawienie od początku tego roku, za każdy miesiąc oddzielnie.  

 

Ponadto, w dniu 06.05.2021 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, które było rejestrowane 

i protokołowane. Na spotkaniu padły obietnice ze strony Pana Naczelnika, że OC Puławy 

powróci do pełnej obsługi przedsiębiorców w godzinach od 7.30 do 19.30 i będzie mógł 

dokonywać odpraw celnych do godziny 19.30 oraz legalizować w tych godzinach dodatkowe 

dokumenty, które są niezbędne przedsiębiorcom, czyli świadectwa przewozowe EUR1 

i świadectwa pochodzenia. Są to dokumenty bez których sama odprawa nic nie daje, gdyż 
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/podpisano elektronicznie/ 

importerzy wymagają od naszych eksporterów tych dokumentów zalegalizowanych przez 

funkcjonariuszy celnych w dniu odprawy. Niestety do dzisiaj OC Puławy pracuje jedynie do 

15.30. Zgłoszono mi, że nie ma zgody na pracę do 19.30, a nawet gdyby taką zgodę wyrażono, 

to i tak nie ma zgody na legalizację wspomnianych powyżej dokumentów. Proszę o wyjaśnienie 

kwestii braku zgody na pracę OC Puławy do godz. 19.30 oraz braku zgody na dokonywanie 

pełnych odpraw.  

 

Przedsiębiorcy wnioskowali o wydłużony czas pracy, co przyczyniłoby się do zwiększenia 

liczby odpraw. Na spotkaniu wyrażono taką zgodę. Zespół Centralny miał zweryfikować, czy 

faktycznie w godzinach popołudniowych jest więcej odpraw. Jednak nie jest to możliwe skoro 

OC Puławy nie pracuje do 19.30. W tym miejscu bardzo proszę o przedstawienie protokołu ze 

wspomnianego spotkania z przedsiębiorcami z dnia 06.05.2021 r. 

  

W odpowiedzi Ministerstwa przedstawionej powyżej, wskazano wysokość oszczędności, jakie 

zostaną uzyskane w przypadku likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Oszczędności te 

kształtują się odpowiednio: koszty wynajmu – 15.280 zł, koszty osobowe – 12.760 zł (łączne 

roczne oszczędności – 28.040 zł). Bardzo proszę o doprecyzowanie o jakie dokładnie koszty 

osobowe chodzi?  

 

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 
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