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³amiemy siê op³atkiem,
sk³adamy sobie ¿yczenia zdrowia, spokoju,
radoœci, wszelkiej pomyœlnoœci.
Tego te¿ Pañstwu ¿yczê.

Niech nowy 2004 Rok
spe³ni nasze marzenia, zapewni zdrowie
i przyniesie satysfakcjê.
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Przemyt papierosów i alkoholu ujawniony
w I pó³roczu 2002 i 2003 r.
1. Przemyt papierosów
1.2. Przemyt papierosów ujawniony przez poszczególne s³u¿by w I pó³roczu 2002 i 2003 r. oraz dynamika ujawnionego
przemytu w rozpatrywanych okresach, obrazuj¹ poni¿sza tabela i wykres.1
I pó³rocze 2002 r.

I pó³rocze 2003 r.

Dynamika (w %)

Iloœæ
(tys. sztuk)

Wartoœæ
(tys. z³)

Iloœæ
(tys. sztuk)

Wartoœæ
(tys. z³)

4:2

5:3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S³u¿ba
Celna
Stra¿
Graniczna

112 3852

15 499,2

111 608

20 652,0

99,3

133,2

3

11 981,5

–

17 935,4

–

149,7

Policja

39 967,8

9 991,9

123 109,8

30 786,4

308,0

308,1

35000

w tys. z³

1) Zestawienie opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Dep. Kontroli Celnej MF, KG Stra¿y Granicznej i KG Policji. Dane wykazywane przez poszczególne s³u¿by obejmuj¹
tak¿e papierosy zajête w wyniku wspólnych akcji.
2) Dane S³u¿by Celnej dotycz¹ ³¹cznej iloœci papierosów i cygar.
3) Stra¿ Graniczna dysponuje tylko danymi o wartoœci udaremnionego przemytu papierosów.

I pó³rocze 2002
I pó³rocze 2003
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Komentarz
W I pó³roczu 2003 r., w stosunku do I pó³rocza ub. roku, udaremniony przemyt papierosów przez poszczególne s³u¿by kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
 S³u¿ba Celna – nieznaczny spadek iloœci udaremnionego przemytu papierosów i cygar (o 0,7%), przy
jednoczesnym zwiêkszeniu siê (o 33,2%) wartoœci tego
przemytu;
 Stra¿ Graniczna – wzrost wartoœci udaremnionego
przemytu papierosów o 49,7%;
 Policja – wzrost iloœci udaremnionego przemytu papierosów o 208,0%.
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2. Przemyt alkoholu.
2.1. Przemyt alkoholu ujawniony przez poszczególne s³u¿by w I pó³roczu 2002 i 2003 r. oraz dynamika tego zjawiska przedstawiaj¹ poni¿sza tabela i wykres.1
I pó³rocze 2002 r.

1.
S³u¿ba
Celna
Stra¿
Graniczna
Policja3

I pó³rocze 2003 r.

Dynamika (w %)

Iloœæ
(w l)2

Wartoœæ
(tys. z³)

Iloœæ
(w l)2

Wartoœæ
(tys. z³)

4:2

5:3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

292 972

24 154,0

131 818

9 261,3

45,0

38,2

97 987

8 580,3

40 750

3 024,2

41,6

35,2

191 517

19 151,7

131 026

13 102,6

68,4

68,4
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25000

w tys. z³

1) Zestawienie opracowano na podstawie danych uzyskanych
z Dep. Kontroli Celnej MF, Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i Komendy G³ównej Policji. Dane wykazywane przez poszczególne s³u¿by obejmuj¹ tak¿e alkohol zajêty w wyniku
wspólnych akcji (sumowanie tych danych dawa³oby zniekszta³cony obraz skali zjawiska).
2) Iloœæ alkoholu w litrach w przeliczeniu na 100% spirytus
3) Dane Policji obejmuj¹ alkohol pochodz¹cy z nielegalnych
Ÿróde³ takich jak: przemyt, nielegalna produkcja i rozlewnictwo, które jest zjawiskiem pochodnym od przemytu.

I pó³rocze 2002
I pó³rocze 2003
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W I pó³roczu 2003 r., w porównaniu do tego samego
okresu ub. roku, poszczególne s³u¿by odnotowa³y spadek iloœci ujawnionego przemytu alkoholu:
 S³u¿ba Celna – spadek przemytu o 55,0%;
 Stra¿ Graniczna – spadek przemytu o 58,4%;
 Policja – spadek przemytu (w tym innego alkoholu nielegalnego pochodzenia) o 31,6%.

3. Podsumowanie i wnioski
3.1. Przemyt papierosów, zw³aszcza w ujêciu wartoœciowym, w porównywanych pó³roczach 2002
i 2003 r. – znacznie siê zwiêkszy³. Dane te s¹ zbie¿ne z ocen¹ S³u¿b Celnych, obserwuj¹cych spadek
zainteresowania przemytem alkoholu z równoczesnym nasileniem przemytu papierosów – nast¹pi³o
tzw. przeorientowanie siê ró¿nych form przemytu
(„mrówkowego”, zorganizowanych grup itp.) szukaj¹cego korzyœci ekonomicznych w nowej sytuacji
(po spadku op³acalnoœci przemytu alkoholu).
Sytuacja ta znajduje pewne odzwierciedlenie w nastêpuj¹cych danych:
 w I pó³roczu br., wp³ywy z akcyzy od wyrobów
tytoniowych by³y o 3 % wy¿sze, ni¿ w tym samym okresie 2002 r., natomiast po 7 miesi¹cach
br. wp³ywy te by³y wy¿sze o 2,4% w stosunku do
analogicznego okresu 2003 r.;
 sprzeda¿ papierosów przez krajowych producentów za 6 miesiêcy br. (36 421 mln szt.) by³a o 3,3%
mniejsza ni¿ w I pó³roczu 2002 r. (37 658 mln szt.)
– wg sprawozdania PP-7.
3.2. WyraŸne zmniejszenie siê przemytu alkoholu
ujawnionego przez wszystkie s³u¿by dzia³aj¹ce
w tym zakresie (tj. odpowiednio: S³u¿bê Celn¹ –
o 55 %, Stra¿ Granicz¹ – o 58,4% i Policjê –
o 31,6%) w I pó³roczu 2003 r., w porównaniu do
analogicznego okresu 2002 r., nale¿y uznaæ jako
pozytywny efekt wprowadzonej w paŸdzierniku
ub. roku redukcji akcyzy na wyroby spirytusowe
i w nastêpstwie tego potanienie krajowych wyrobów spirytusowych.
Dla pe³niejszego zobrazowania zjawisk towarzysz¹cych obni¿ce akcyzy na wyroby spirytusowe i powi¹zanego z tym spadku przemytu, nale¿y zauwa¿yæ, i¿:
 wed³ug GUS, od wrzeœnia 2002 r (kiedy odnotowano wyprzedzaj¹ce zapowiadan¹ obni¿kê akcyzy – potanienie tych wyrobów) do kwietnia
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2003 r. ceny wyrobów spirytusowych spad³y
o 14,7 %. Natomiast od kwietnia br. do lipca br.
ceny tych wyrobów w zasadzie pozosta³y na tym
samym poziomie (zaobserwowano wzrost cen
o 0,1%);
za 6 miesiêcy 2003 r., wp³ywy z akcyzy od wyrobów spirytusowych by³y mniejsze o 2,4% w porównaniu do tego samego okresu 2002 r., natomiast po up³ywie 7 miesiêcy br. uzyskane wp³ywy zbli¿y³y siê do poziomu w analogicznym
okresie 2002 r. i by³y „tylko” o 1,4 % ni¿sze (przy
zredukowanej o 30% stawce);
sprzeda¿ wyrobów spirytusowych w kraju produkcji krajowej za 6 miesiêcy br. (wynios³a 46
502 tys. litrów 100% spirytusu) i by³a o 46,9%
wiêksza ni¿ w I pó³roczu 2002 r. (31 653 tys. l) –
wg sprawozdania PP-7 opracowanego na podstawie danych z IS.

3.3. Przyjmuj¹c, ¿e wykrywalnoœæ przemytu przez
wszystkie ww. s³u¿by w porównywanych okresach
utrzymywa³a siê na wzglêdnie tym samym poziomie, spadek ujawnionego przemytu alkoholu (œrednio o ok. 48% w skali wszystkich s³u¿b, w wyniku
obni¿ki akcyzy) mo¿e sygnalizowaæ, i¿ w podobnym
stopniu zosta³ ograniczony do Polski nap³yw (poda¿) czarnorynkowego alkoholu.

Alicja Zakolska
Naczelnik Wydzia³u
Prognoz i Analiz PA MF
Tomasz Paw³owski
G³ówny Specjalista
w Wydziale Prognoz i Analiz PA MF
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Przemyt papierosów w Europie
– ocena zjawiska z punktu widzenia administracji celnej oraz producenta


W

dniach 8 – 9 wrzeœnia 2003 r. w Izbie Celnej w Bia³ymstoku odby³o siê seminarium,
którego organizatorem by³a Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Alkoholowych i Tytoniowych (która od grudnia 2002 r. funkcjonuje w ramach
Izby Celnej w Bia³ymstoku) oraz British American Tobacco Polska S. A., a którego tematem by³o zjawisko przemytu papierosów w Europie.
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele
wszystkich izb celnych w Polsce, za wyj¹tkiem Izby Celnej w Przemyœlu i Izby Celnej w Rzepinie, a honorowymi
goœæmi byli attaché celni akredytowani w Warszawie
oraz zaproszeni przez nich goœcie (przedstawiciel S³u¿b
Celnych Holandii oraz Szwedzki Oficer £¹cznikowy z Berlina).
Podczas seminarium przedstawiono nastêpuj¹ce prezentacje:
1. Unia Europejska – co to jest i jaki ma wp³yw na BAT –
Jack Crawford;
2. Nielegalny handel – Brian Weatherburn;
3. Papierosy nielegalne w Polsce – streszczenie wyników
badañ – Piotr Go³kiewicz. Prezentacja na temat najœwie¿szych wyników badañ polskiego rynku tytoniowego. Jeden z wyników pokazuje, i¿ spo¿ycie nielegalnych papierosów w bie¿¹cym roku zmala³o. Tendencje ilustruje poni¿szy wykres:

Podczas drugiego dnia zaprezentowano goœciom
funkcjonowanie Laboratorium celnego i organizacjê odpraw w Referacie Przyjmowania Zg³oszeñ Celnych Urzêdu Celnego w Bia³ymstoku oraz w Oddziale Celnym
w Bobrownikach.
Przedstawiciele administracji celnych UE potwierdzili,
i¿ seminarium, na którym spotykaj¹ siê przedstawiciele
c³a i producentów i dyskutuj¹ na wspólne problemy, jest
ewenementem na skalê europejsk¹, a inicjatywa ta niew¹tpliwie przyczyni siê do g³êbszego zrozumienia zjawiska przemytu przez obie strony – uczestników seminarium.
Natomiast przedstawiciele British American Tobacco
(reprezentuj¹cy producentów papierosów) wyrazili zainteresowanie utrzymaniem takiej formy wspó³pracy z administracj¹ celn¹.
Mariusz Kowalczuk
Rzecznik Prasowy
IC Bia³ystok

Udzia³ papierosów nielegalnych w zebranych paczkach w Polsce
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ród³o: Almares – rezultaty badañ przeprowadzonych na zlecenie KSPT

4. CPA (Central Excise Unit) – Frank van Ierland. Prezentacja na temat problemu przemytu papierosów w Holandii;
5. Szwecja jako kraj odbioru i tranzytu przemytu papierosów – Thomas Petterson;
6. Prezentacja S³u¿by Celnej we Francji – Romuald Nowakowski;
7. Przemyt papierosów w Wielkiej Brytanii – George Rakowski.
8. Krajowa Grupa Zadaniowa – Mariusz Kowalczuk. Prezentacja, podczas której zaprezentowano strukturê
oraz osi¹gniêcia i plany Grupy.
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ANALIZA DANYCH Z BAZY CEN
DANE DOTYCZ¥CE GRANICY WSCHODNIEJ RP


K

rajowa Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Alkoholowych i Tytoniowych, dzia³aj¹ca w ramach
Izby Celnej w Bia³ymstoku, dokona³a wstêpnej
analizy bazy CEN Œwiatowej Organizacji Ce³ – WCO) –
aktualnej na 20 czerwca br., a dotycz¹cej wa¿nego wycinka – naszej wschodniej granicy.
Wynikami tej¿e analizy chcemy przekazaæ szerszemu
gronu – czytelnikom Wiadomoœci Celnych.

Na granicy wschodniej (komórki Izby Celnej w Przemyœlu, Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej, Izby Celnej w Bia³ymstoku i Izby Celnej w Olsztynie) do najczêœciej zatrzymywanych towarów nale¿¹: papierosy i towary naruszaj¹ce przepisy o ochronie praw w³asnoœci intelektualnej.
W stosunku do roku 2001 i 2002 zanotowaliœmy wzrost
liczby ujawnieñ przemytu alkoholu oraz dzie³ sztuki.
LICZBA ZATRZYMAÑ

GRUPA TOWAROWA

2001

2002

I pó³rocze 2003

PAPIEROSY

65

268

266

W£ASNOŒÆ INTELEKTUALNA (IPR)

42

30

35

CITES

20

7

13

ANABOLIKI

15

17

9

POZOSTA£E

5

11

8

DZIE£A SZTUKI

5

11

10

ALKOHOL

5

14

21

NARKOTYKI I PREKURSORY

4

18

4

BROÑ I AMUNICJA

7

3

3

RAZEM

168

379

369

ILOŒÆ UJAWNIEÑ

161

366

361

Najwiêkszej liczby ujawnieñ dokonuje siê na drogowych przejœciach granicznych:
LICZBA ZATRZYMAÑ
MIEJSCE UJAWNIENIA

2001

2002

I pó³rocze 2003

PRZEJŒCIE DROGOWE

124

276

288

PRZEJŒCIE KOLEJOWE

37

83

71

7

2

WEWN¥TRZ KRAJU
Najwiêcej ujawnieñ w tym okresie dokonano w Gronowie, Bezledach i Terespolu.
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LICZBA ZATRZYMAÑ
URZ¥D / ODDZIA£ CELNY

2001

2002

2003

GRONOWO

5

39

55

BEZLEDY

7

33

43

TERESPOL

9

24

42

HREBENNE

3

54

33

DOROHUSK

52

26

23

PRZEMYŒL

0

12

22

KUNICA

12

1

20

KORCZOWA

0

22

18

MEDYKA

1

17

16

KOROSZCZYN

1

6

16

OGRODNIKI

6

5

15

BUDZISKO

43

31

14

S£AWATYCZE

3

0

11

GO£DAP

0

12

9

HREBENNE 2

0

48

8

BOBROWNIKI

0

6

8

KROŒCIENKO

0

0

3

BRANIEWO

1

0

2

TRAKISZKI

1

1

1

W porównaniu z 2001 i 2002 rokiem znacznie wzros³a liczba przemytów ujawnianych w ruchu osobowym oraz
poci¹gach.
LICZBA ZATRZYMAÑ
ŒRODEK TRANSPORTU

2001

2002

I pó³rocze 2003

SAMOCHÓD OSOBOWY

9

111

174

POCI¥G

40

87

75

AUTOBUS / BUS
SAMOCHÓD CIÊ¯AROWY
PRZYCZEPY KAMPINGOWE

1 pó³rocze 2003 roku

8

63

61

102

99

45

0

5

2

2001 rok

13%
48%

5%
25%

17%
1%
21%

64%

6%

POCI¥G

SAMOCHÓD OSOBOWY

POCI¥G

SAMOCHÓD OSOBOWY

SAMOCHÓD CIÊ¯AROWY

AUTOBUS / BUS

SAMOCHÓD CIÊ¯AROWY

AUTOBUS / BUS

PRZYCZEPA KAMPINGOWA
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Liczbê zatrzymañ w poszczególnych miesi¹cach analizowanych okresów przedstawia poni¿sza tabela i wykres.
LICZBA ZATRZYMAÑ
MIESI¥C

2001

2002

I pó³rocze 2003

STYCZEÑ

9

12

63

LUTY

14

10

83

MARZEC

9

19

74

KWIECIEÑ

11

28

78

MAJ

12

20

47

CZERWIEC

16

30

16

LIPIEC

14

30

SIERPIEÑ

17

38

WRZESIEÑ

13

22

PADZIERNIK

18

30

LISTOPAD

13

88

GRUDZIEÑ

15

39

100
80
60
40
20

Grudzieñ

listopad

PaŸdziernik

Wrzesieñ

Sierpieñ

Lipiec

Czerwiec

Maj

W 2001 roku na granicy z Rosj¹, Litw¹, Bia³orusi¹
i Ukrain¹ zatrzymano ³¹cznie 110.739.080 sztuk papierosów, w tym najwiêcej papierosów marki SUPERKINGS,
WEST, REGAL.

Równie¿ w 2002 roku oraz minionym okresie 2003
roku najwiêcej zatrzymano papierosów ww. marek.

2001

2002

ILOŒÆ
ZATRZYMAÑ

ILOŒÆ SZTUK

ILOŒÆ
ZATRZYMAÑ

ILOŒÆ
SZTUK

SUPERKINGS

23

59 906 560

SUPERKINGS

10

20 600 600

WEST

16

19 920 610

REGAL

7

14 928 120

REGAL

8

17 857 680

WEST

22

12 702 120

PALL MALL

4

3 174 100

SOVEREIGN

5

12 409 920

SOVEREIGN

2

2 800 320

BENSON&HEDGES

1

11 476 800

HB

1

1 440 000

PALL MALL

32

1 935 075

LM

6

303 510

PRIMA

62

1 844 400

110 739 080

RAZEM

MARKA

RAZEM

8

Kwiecieñ

Marzec

Luty

2001
2002
2003

Styczeñ

0
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MARKA

81 127 729
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I pó³rocze 2003
ILOŒÆ
ZATRZYMAÑ

ILOŒÆ
SZTUK

WEST

14

5 343 600

SUPERKINGS

4

2 653 460

PALL MALL

31

2 139 705

PRIMA

25

929 340

LM

24

745 720

MARLBORO

18

666 820

JIN LING

21

463 060

MARKA

RAZEM

17 146 110

W br., wraz z coraz wiêksz¹ liczb¹ ujawnieñ w ruchu
osobowym, pojawi³y siê nowe marki. Do popularniejszych nale¿¹ PRIMA, JIN LING.
Mam nadziejê, i¿ powy¿sze zestawienie bêdzie pomocne w codziennej pracy naszych funkcjonariuszy, nie
tylko tych którzy pracuj¹ na naszej wschodniej granicy.
Analiza za ca³y 2003 r. zostanie przez nas przeprowadzona w styczniu przysz³ego roku i mam nadziejê, zostanie udostêpniona czytelnikom Wiadomoœci Celnych.

Miros³awa PYPCZYÑSKA
Izba Celna w Bia³ymstoku
Krajowa Grupa Zadaniowa
ds. Wyrobów Alkoholowych i Tytoniowych

Podsumowanie projektu PHARE 2001
„Budowanie Instytucji”,
porozumienie twiningowe nr PL2001/IB/FI/03, podprojekt Nr 6


P

ragniemy poinformowaæ, ¿e zakoñczy³ siê projekt PHARE 2001 podprojekt 6.1 prowadzony
dla Systemu Audytu Wewnêtrznego w Polskiej
S³u¿bie Celnej.
Projektem kierowa³a Pani Krystyna Zapendowska-Starzyk, Radca Ministra w Departamencie ds. Informatyzacji
Resortu, certyfikowany audytor jakoœci. Wsparcia merytorycznego udziela³ kierownikowi projektu p. Stanis³aw
P³oñski, Naczelnik Wydzia³u Kontroli Wewnêtrznej w Departamencie Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów.
W³aœcicielem projektu by³ pocz¹tkowo Pan Józef Adamus, Dyrektor Departamentu ds. Informatyzacji Resortu,
nastêpnie ze wzglêdu na merytorykê projektu Pan Janusz Dmowski, pe³ni¹cy obowi¹zki Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów.
W trakcie realizacji projektu, dziêki wspó³pracy z ekspertem brytyjskim Panem Anthonym Dickensem, audytorem wewnêtrznym w brytyjskiej administracji celnej,
uda³o nam siê osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce cele:
 zainteresowaæ Kierownictwo S³u¿by Celnej zarekomendowanymi przez eksperta brytyjskiego zmianami
organizacyjnymi w Polskiej S³u¿bie Celnej, tj. powo³aniem Komitetu Audytu Wewnêtrznego przy Szefie
S³u¿by Celnej oraz powo³aniem komórki Audytu Wewnêtrznego w Departamencie Kontroli Celnej, która
mia³aby siê w przysz³oœci zaj¹æ koordynacj¹ pracy audytorów wewnêtrznych w izbach celnych,
 audytorzy wewnêtrzni opracowali listê obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Polskiej S³u¿by Celnej,
 okreœlili kryteria ich oceny oraz,
 opracowali w³asne narzêdzia do wyliczania i oceny
stopnia zagro¿enia dla systemów funkcjonuj¹cych
w Polskiej S³u¿bie Celnej.

Celem projektu by³o równie¿ przygotowanie merytoryczne audytorów wewnêtrznych w Izbach Celnych do
przeprowadzania audytu swoich w³asnych zasobów,
wed³ug przyjêtych standardów miêdzynarodowych,
a tak¿e do wdro¿enia norm dobrej praktyki audytu publicznego w jednostkach organizacyjnych administracji
celnej. Cel ten zosta³ zrealizowany poprzez cykl szkoleñ
przeprowadzonych przez eksperta brytyjskiego Pana Anthony’ego Dickensa z zakresu analizy ryzyka, praktyki
audytu wewnêtrznego, zasad komunikacji miêdzy audytorem i audytowanym, audytu systemów komputerowych, komunikacji z audytorami unijnymi. W szkoleniach tych uczestniczyli, poza audytorami wewnêtrznymi izb celnych, równie¿ audytorzy wewnêtrzni zatrudnieni w izbach skarbowych.
Program szkoleniowy, zosta³ zakoñczony praktycznym audytem obszaru „Prawid³owy wymiar i sprawny
pobór nale¿noœci celnych, podatkowych i innych” dla
systemu „Powtórna Kontrola Celna”, przeprowadzonym w dniach 2-11 czerwca br. w Wydziale Powtórnej
Kontroli Celnej Departamentu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów oraz Wydzia³ach Powtórnej Kontroli
Celnej Izby Celnej w Bia³ymstoku i Izby Celnej w Gdyni.
W zadaniu audytowym brali udzia³ nastêpuj¹cy audytorzy wewnêtrzni: Miros³aw Buzdygan z Izby Celnej
w Warszawie, Maria Kraszewska-Gwi¿d¿ z Izby Celnej
w Krakowie, Ma³gorzata Faliñska z Izby Celnej w Gdyni
oraz Bogumi³a Gieniusz z Izby Celnej w Bia³ymstoku.
Sposób pracy, przebieg audytu, relacje z audytowanymi oraz dokumenty sporz¹dzane podczas audytu zosta³y zaprezentowane podczas spotkania podsumowuj¹cego, które odby³o siê w dniach 12-13 czerwca br.
w Warszawie.
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Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, w trakcie realizacji projektu PHARE 2001 podprojekt 6,1, audytorzy wewnêtrzni w
Izbach Celnych opracowali nastêpuj¹ce dokumenty: listê
obszarów ryzyka i systemów funkcjonuj¹cych w Polskiej

Administracji Celnej, kryteria ich oceny oraz okreœlili
stopieñ zagro¿enia dla systemów funkcjonuj¹cych
w Polskiej Administracji Celnej.

Identyfikacja obszarów ryzyka i systemów w nich wystêpuj¹cych
w Polskiej Administracji Celnej
L.p.

Obszary ryzyka

Systemy

Zarz¹dzanie

• Planowanie i sprawozdawczoœæ • Organizacja pracy
• Gospodarowanie mieniem • Zarz¹dzanie ryzykiem
• Kontrola wewnêtrzna • Etyka • Zarz¹dzanie projektami
i zarz¹dzanie zmian¹

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi

• Procedury zatrudniania, awansowania i zwolnieñ • Œwiadczenia
pracownicze • Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników •
Wewnêtrzny system oceny pracowników • Postêpowanie
dyscyplinarne

3

Finanse i ksiêgowoœæ

• Planowanie bud¿etu • Wykonanie bud¿etu • Sprawozdawczoœæ
finansowa • Nadzór finansowy • Gospodarka kasowa • System
rozliczania nale¿noœci • Sumy depozytowe • Zabezpieczenie
generalne i rycza³towe• Zwroty i umorzenia • Windykacja
• Postêpowanie likwidacyjne • Odraczanie nale¿noœci celnych
i udzielanie innych u³atwieñ p³atniczych • Umorzenia
i przedawnienia nale¿noœci

4

Prawid³owy wymiar i sprawny
pobór nale¿noœci celnych,
podatkowych i innych

• Kontrola celna i podatkowa oraz analiza ryzyka • Zwolnienia
z nale¿noœci • Zabezpieczenia nale¿noœci celnych i podatkowych
• Powtórna kontrola celna • Procedury celne • Elementy
Kalkulacyjne • Postêpowanie odwo³awcze i s¹dowe

5

Ochrona spo³eczeñstwa i rynku
wewnêtrznego

• Ograniczenia taryfowe • Ograniczenia pozataryfowe • Realizacja
zadañ zwi¹zanych z WPR • Kontrola przestrzegania legalnoœci
wykonywania pracy przez cudzoziemców

6

Zarz¹dzanie maj¹tkiem

• Gospodarowanie maj¹tkiem • Zaopatrzenie • Zamówienia
publiczne • Transport i logistyka

7

Zwalczanie przestêpczoœci celnej

• Postêpowanie karne skarbowe • Postêpowanie mandatowe
• Wspó³praca z organami policji, organami kontroli skarbowej
i innymi instytucjami • Funkcjonowanie systemów
kontrolno-operacyjnych

8

Obieg informacji

• Bezpieczeñstwo informacji • Procedury obiegu informacji,
dokumentów • Archiwizacja • Systemy informatyczne

9

Szczególny nadzór podatkowy

• Nadzór nad towarami akcyzowymi • Realizacja nadzoru
podatkowego nad us³ugami akcyzowymi

1

2

Analiza ryzyka dla obszarów wyodrêbnionych w Polskiej Administracji Celnej
Arkusz ten s³u¿y do oceny ryzyka w obszarach wyodrêbnionych w Polskiej Administracji Celnej, przez
zespó³ audytorów wewnêtrznych w Izbach Celnych,
które zosta³y opisane w arkuszu „Identyfikacja obszarów
ryzyka i systemów w nich wystêpuj¹cych w Polskiej
Administracji Celnej”.
Aby okreœliæ ryzyko dla danego obszaru nale¿y ka¿demu kryterium przypisaæ wartoœæ punktow¹. Wartoœci
przypisane do ka¿dego kryterium danego obszaru
zostan¹ zliczone w kolumnie OCENA, a pokazany wynik
liczbowy przekszta³cony na ocenê s³own¹.

10
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Ocena ryzyka dla ka¿dego obszaru jest wyliczana jako
suma iloczynów ocen punktowych przypisanych danemu obszarowi przez kryterium ocen pomno¿onych
przez wagê ka¿dego kryterium:
ocena x waga + ocena x waga
+ ocena x waga + ....
= wartoœæ liczbowa oceny ryzyka
W zale¿noœci od iloœci przyznanych punktów i wyniku
liczbowego (pierwsza czêœæ kolumny OCENA) wyodrêbnione zosta³y: ryzyko wysokie, ryzyko œrednie i ryzyko
niskie. Przedzia³y skali ryzyka zosta³y wyliczone jako 1/3
ró¿nicy najwy¿szej i najni¿szej mo¿liwej dla obszaru oceny
ryzyka:

AK TUALNOŒCI PRAWNE

Przedzia³ skali ryzyka = (ocena max - ocena min)/3

Wartoœci minimalne
dla przedzia³ów

Wartoœci maksymalne
dla przedzia³ów

RYZYKO WYSOKIE

jest wiêksze od ró¿nicy OCENA max
i przedzia³u skali ryzyka

równa siê OCENA max

RYZYKO ŒREDNIE

jest wiêksze od sumy OCENA min
i przedzia³u skali ryzyka

jest mniejsze lub równe ró¿nicy
OCENA max i przedzia³u skali ryzyka

równa siê OCENA min

jest mniejsze lub równe sumie
OCENA min i przedzia³u skali ryzyka

Skala ryzyka

RYZYKO NISKIE

OCENA min – najni¿sza mo¿liwa dla obszaru ocena ryzyka
OCENA max – najwy¿sza mo¿liwa dla obszaru ocena ryzyka

Kryteria analizy ryzyka

L.p.

Kryteria oceny ryzyka

Waga

Znaczenie
kryterium

Skala oceny ryzyka

1

Znaczenie operacji:
wysokoœæ, rodzaj i liczba

2,1

19

znaczenie operacji dla skutecznego i efektywnego
realizowania zadañ jednostki

2

Œrodowisko kontroli

2,1

19

kwalifikacje i doœwiadczenie pracowników, wartoœci
etyczne, jakoœæ kontroli wewnêtrznej funkcjonalnej

3

Informacja
i komunikowanie siê

2,0

18

przekazywanie informacji w odpowiednim zakresie,
czasie, we w³aœciwej formie i wszystkim
zainteresowanym

4

Œrodowisko prawne

1,6

14

czy jest kompletne (przepisy prawne obejmuj¹ pe³ny
zakres dzia³ania systemu), szczegó³owe (przepisy w
wystarczaj¹cym stopniu reguluj¹ dzia³anie systemu),
adekwatne (zawartoœæ przepisów prawnych odpowiada rzeczywistym potrzebom systemu), stabilne
(przepisy prawne nie ulegaj¹ czêstym zmianom)

5

Ustalenia poprzednich
audytów i kontroli
wewnêtrznych
i zewnêtrznych oraz okres
czasu od ich
przeprowadzenia

1,1

10

fakt przeprowadzenia kontroli audytów, ich wynik
oraz odleg³oœæ czasowa

6

Rozproszenie
organizacyjne

1,1

10

liczba i usytuowanie jednostek,
w których funkcjonuje system

Razem

10,0

90

Mamy nadziejê, ¿e w ramach PHARE 2003 rozpocznie
siê realizacja programu szkoleniowego dla Audytorów
Wewnêtrznych, przygotowanego przez eksperta brytyjskiego Anthony`ego Dickensa, która wspomo¿e nas
w zrealizowaniu jednego z podstawowych standardów
atrybutów Audytu Wewnêtrznego, jakim jest bieg³oœæ
oraz odpowiednia starannoœæ zawodowa, realizowanego poprzez zdyscyplinowane i systematyczne doskonalenie zawodowe, podnoszenie swojej wiedzy, umiejêtnoœci oraz kwalifikacji niezbêdnych do realizacji prac audytorskich.

Chcieliœmy równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ dziêki
spotkaniom projektowym i koniecznoœci wspólnej pracy
nast¹pi³a du¿a integracja œrodowiska audytorów wewnêtrznych z izb celnych. Nawi¹za³y siê tak¿e kontakty
pomiêdzy audytorami z izb celnych i skarbowych w regionach. Taka integracja œwietnie s³u¿y wymianie doœwiadczeñ i poprawie jakoœci pracy.
Osi¹gniêcie tych wszystkich rezultatów nie by³oby
mo¿liwe bez du¿ego zaanga¿owania audytorów wewnêtrznych oraz wspierania prac projektowych przez
Dyrektorów Izb Celnych, którzy delegowali swoich pra-
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Znaczenie
operacji,
wysokoœæ i
rodzaj i liczba

Œrodowisko
kontroli

Informacja i
komunikowanie siê

Œrodowisko
prawne

Ustalenia
poprzednich
audytów i
kontroli

Rozproszenie
organizacyjne

Waga

2,1

2,1

2,0

1,6

1,1

1,1

10,0

ryzyko

1

Zarz¹dzanie

2

3

5

3

2

2

29,7

œrednie

2

Zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi

3

3

2

2

2

5

27,6

œrednie

3

Finanse i ksiêgowoœæ

5

2

5

4

3

2

36,6

œrednie

5

5

5

5

3

5

47,8

wysokie

3

3

5

3

3

5

36,2

œrednie

4

5

Prawid³owy wymiar
i sprawny pobór
nale¿noœci celnych,
podatkowych i innych
Ochrona spo³eczeñstwa
i rynku wewnêtrznego

6

Zarz¹dzanie maj¹tkiem

4

3

1

4

3

4

30,8

œrednie

7

Zwalczanie
przestêpczoœci celnej

5

3

5

2

3

5

38,9

wysokie

8

Obieg informacji

3

4

3

1

1

5

29,0

œrednie

9

Szczególny nadzór
podatkowy

5

5

5

5

1

5

45,6

wysokie

Przedzia³ punktacji
Skala ocen

RYZYKO
WYSOKIE

wartoœæ
minimalna
w przedzia³ach
ryzyka

wartoœæ
maksymalna
w przedzia³ach
ryzyka

36,7

50,0

RYZYKO
ŒREDNIE

23,3

RYZYKO
NISKIE

10,0

WIADOMOŒCI CELNE

Punktacja

1

niskie ryzyko
lub brak ryzyka

2

ryzyko poni¿ej œredniego

3

ryzyko œrednie

4

ryzyko powy¿ej œredniego

5

du¿e ryzyko

36,7

23,3

cowników na wszystkie zaplanowane spotkania oraz
pokrywali wszystkie koszty delegacji, co przy obecnych
œrodkach finansowych pozostawionych do ich dyspozycji, mia³o du¿e znaczenie dla prawid³owej realizacji projektu. Chcieliœmy w tym miejscu im szczególnie podziêkowaæ za wsparcie i ¿yczliwoœæ. Szczególne podziêkowania chcielibyœmy z³o¿yæ na rêce Pana Dyrektora S³awomira Pichora z Izby Celnej w Warszawie i Pana Dyrektora Bogdana Jakubiaka z Izby Celnej Port Lotniczy
w Warszawie, którzy udostêpniali nam sale konferencyjne w izbach oraz przygotowali odpowiednie zaplecze
rzeczowe, niezbêdne do przeprowadzenia spotkañ w ramach projektu PHARE.
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Ocena

Obszary
ryzyka

L.p.

AK TUALNOŒCI PRAWNE

Organizacjê spotkañ zawdziêczamy wydzia³owi szkoleñ i dokumentacji dzia³aj¹cemu w ramach Departamentu ds. Informatyzacji Resortu, którym kieruje Pani Gra¿yna Cabaj-Olejnik. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê
te¿ w³aœcicielom projektu Panu Dyrektorowi Józefowi
Adamusowi i Panu Dyrektorowi Januszowi Dmowskiemu za wsparcie prac projektowych.
Miros³aw BUZDYGAN
Audytor Wewnêtrzny
w Izbie Celnej w Warszawie oraz
Jakub SWALARZ
Audytor Wewnêtrzny w Izbie Celnej
w Nowym Targu

KRONIK A KADROWA

KK

RONIKA
ADROWA

Minister Finansów:
 z dniem 15 paŸdziernika 2003 r. powierzy³:
• Panu Mariuszowi Gojny pe³nienie
obowi¹zków Naczelnika UC w Zebrzydowicach,
z dniem 16 paŸdziernika 2003 r.
odwo³a³:
• Pana S³awomira Juœ ze stanowiska
Naczelnika UC w Zamoœciu,
• Pana Jerzego Gaika ze stanowiska
Naczelnika UC w Che³mie,


 z dniem 17 paŸdziernika 2003 r.
• powo³a³ Pana Jerzego Gaika na stanowisko Naczelnika UC w Zamoœciu,
• powierzy³ Panu Mariuszowi Szaruga
pe³nienie obowi¹zków Naczelnika UC
w Che³mie,

z dniem 31 paŸdziernika 2003 r. odwo³a³:
• Pana Bogdana Jakubiaka ze stanowiska Dyrektora IC Port Lotniczy w
Warszawie,
• Pana Andrzeja Wasilewskiego ze
stanowiska Zastêpcy Dyrektora IC
Port Lotniczy w Warszawie,


• Pana Andrzeja Maja ze stanowiska
Zastêpcy Dyrektora IC Port Lotniczy
w Warszawie,
• Pani¹ Kingê Kurek ze stanowiska
Zastêpcy Dyrektora IC Port Lotniczy
w Warszawie,
• Pana Stanis³awa Bañczaka ze stanowiska Zastêpcy Dyrektora IC w Nowym Targu oraz zwolni³ z pe³nienia
obowi¹zków Dyrektora IC w Nowym
Targu,
• Pana Stanis³awa Wróbla ze stanowiska Zastêpcy Dyrektora IC w Nowym Targu,
• Pana Stefana Kocubê ze stanowiska
Naczelnika UC w Nowym Targu,
• Pana Emila Krzy¿owskiego ze stanowiska Zastêpcy Dyrektora IC w Katowicach,
• Pana S³awomira Twardowskiego ze
stanowiska Naczelnika UC GdañskMiasto,
• Pani¹ Danutê Zdziarsk¹ ze stanowiska Naczelnika UC Gdañsk- Port,
 z dniem 31 listopada 2003 r. zwolni³:
• Pana W³odzimierza Wo³czewa z pe³nienia obowi¹zków Dyrektora IC w
Cieszynie,

• Pana Leszka Skurê z pe³nienia obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora IC w
Cieszynie,
• Pana Boles³awa Lipoñskiego z pe³nienia obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora IC w Cieszynie,
• Pana Piotra Czy¿ewskiego z pe³nienia obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora
IC w Cieszynie,
• Pana Piotra Pogorzelskiego z pe³nienia obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora IC Port Lotniczy w Warszawie,
• Pana Andrzeja Nowaka z pe³nienia
obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora IC
w Nowym Targu,
• Pani¹ Annê Lachowsk¹ z pe³nienia
obowi¹zków Naczelnika UC w Mszczonowie,
 z dniem 1 listopada 2003 r. powo³a³:

• Pana Bogdana Jakubiaka na stanowisko Naczelnika UC w Mszczonowie,
• Pana Andrzeja Nowaka na stanowisko
Zastêpcy Dyrektora IC w Krakowie,
• Pana Stanis³awa Bañczaka na stanowisko Naczelnika UC w Nowym Targu,
• Pana S³awomira Twardowskiego na
stanowisko Naczelnika UC w Gdañsku,
 z dniem 1 listopada 2003 r. powierzy³

• Panu Leszkowi Skurze pe³nienie
obowi¹zków Zastêpcy Dyrektora IC
w Katowicach.

¯egnaj Adamie
Adam Martusewicz urodzi³ siê w 1962 roku w Olsztynie.
W administracji celnej pracowa³ od 1988 roku. Ostatnio w Wydziale Ce³,
Podatków i Zabezpieczeñ Nale¿noœci Izby Celnej w Olsztynie.
– Zdyscyplinowany i sumienny. Swoje obowi¹zki wykonywa³ z pe³nym
zaanga¿owaniem i niezwykle kompetentnie – mówi Ewa Pydynkowska,
naczelnik wydzia³u. – Ponadto zawsze pogodny i gotowy udzielaæ pomocy,
tym którzy jej potrzebowali.
W pi¹tek 31 paŸdziernika by³ w pracy, w sobotê 1 listopada ju¿ nie ¿y³.
Odszed³ zdecydowanie przedwczeœnie, w wieku 41 lat.
Pozostawi³ ¿onê i dwie córki.
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Z ¯YCIA S£U¯BY

Konferencja prasowa Szefa S³u¿by Celnej
Raport Komisji Europejskiej w sprawie przygotowania
polskiej administracji celnej do integracji z Uni¹
Europejsk¹ oraz zwiazana z ni¹ alokacja funkcjonariuszy
S³u¿by Celnej, to tematy omówione na konferencji prasowej Szefa S³u¿by Celnej w dniu 3 listopada 2003.
W konferencji uczestniczyli: minister Robert Kwaœniak, Dariusz WoŸnicki p.o. Dyrektora Biura S³u¿by
Kryminalnej, Andrzej Nowakowski Naczelnik Wydzia³u
ds. Walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ KG Policji oraz
Leszek Jasiun p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji
S³u¿by Celnej, Pe³nomocnik Ministra Finansów do Spraw
Alokacji Kadr S³u¿by Celnej.
Na konferencji poinformowano, ¿e w og³oszonym
5 listopada 2003 r. raporcie Komisji Europejskiej obszar
„Unia Celna” uzyska³ w pe³ni pozytywn¹ opiniê. Obszar
ten, po raz pierwszy od rozpoczêcia negocjacji, przesta³
byæ traktowany jako zagro¿ony. Ocena ta jest przede
wszystkim efektem przyœpieszenia prac nad informatyzacj¹ S³u¿by Celnej, jakie nast¹pi³o w roku 2003. Pozytywnie oceniono te¿ proces reorganizacji i alokacji kadr
S³u¿by Celnej oraz zalecono kontynuowanie tego procesu,
maj¹cego m.in. na celu wzmocnienie granicy wschodniej.
W dniu 4 grudnia 2002r. na podstawie zarz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów zosta³ powo³any Miêdzyre-

sortowy Zespó³ do Spraw Alokacji Kadr S³u¿by Celnej,
jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady
Ministrów, a 4 lipca 2003 r. ww. Zespó³ przedstawi³
„Propozycje dotycz¹ce alokacji kadr S³u¿by Celnej”.
Materia³ ten zawiera analizê stanu poszczególnych jednostek organizacyjnych administracji celnej, propozycjê
obsady etatowej na dzieñ 1 maja 2004, a tak¿e harmonogram dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia stanu
docelowego. Dokument ten przewiduje m.in. przeniesienie ok. 2000 funkcjonariuszy z izb celnych obejmuj¹cych województwa zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnoœl¹skie i œl¹skie. Oko³o 1400 funkcjonariuszy
celnych ma zasiliæ izby celne zlokalizowane na granicy
wschodniej.
Na konferencji poinformowano równie¿ o podpisaniu nowego porozumienia pomiêdzy S³u¿b¹ Celn¹
a Policj¹. Porozumienie dotyczy usprawnienia wymiany
informacji, koordynacji podejmowanych i prowadzonych czynnoœci. Porozumienie daje jednoczeœnie podstawê i otwiera mo¿liwoœci bli¿szej wspó³pracy. Postanowienia porozumienia ju¿ znalaz³y praktyczne zastosowanie m.in. w szkoleniu funkcjonariuszy celnych
w zakresie wykonywania czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych oraz stosowania œrodków przymusu. (MW)

Otwarcie przejœcia granicznego w KuŸnicy Bia³ostockiej
W sobotê – 22 listopada 2003 r. – o godzinie 10:30
zmodernizowany Oddzia³ Celny Drogowy w KuŸnicy
zosta³ oficjalnie oddany do u¿ytku. Wstêgê przeciêli
Premier Leszek Miller oraz Ambasador UE w Polsce
Bruno Dethomas.


M

odernizacja przejœcia, a raczej budowa od
podstaw, zajê³a przesz³o dwa lata i kosztowa³a przesz³o 220 mln z³, z czego znaczna
czêœæ to fundusze unijne.
Przed modernizacj¹ OCD w KuŸnicy zajmowa³ 2 ha, a
w ci¹gu doby odprawiano tam zaledwie 1500 samochodów osobowych i ok. 300 ciê¿arowych. S³u¿bê
pe³ni³o tam 66 celników.
Obecnie Oddzia³ ten to najwiêksze drogowe przejœcie
na naszej wschodniej granicy: ponad 18 ha powierzchni,
40 budynków, 230 miejsc parkingowych dla ciê¿arówek,
a planowana przepustowoœæ 25 tys. osób, 8 tys. samochodów osobowych i 1500 samochodów ciê¿arowych
na dobê w obu kierunkach. Na razie s³u¿bê pe³ni tu
prawie 100 celników, ale w przysz³oœci, po osi¹gniêciu
pe³nej funkcjonalnoœci, bêdzie ich tam ponad 170.
Przejœcie zosta³o wyposa¿one w system monitoringu,
urz¹dzenia do kontroli oraz udogodnienia dla osób
przekraczaj¹cych granicê oraz urzêdników tam pracuj¹cych. Ruch samochodów ciê¿arowych bêdzie sterowany przy wykorzystaniu elektronicznego systemu kontroli: kierowcy podczas pobytu na przejœciu bêdzie
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Prezentacja systemów komputerowych w Sali Odpraw Przywozowych.

towarzyszy³a zbli¿eniowa karta chipowa, dziêki której
bêdzie mo¿na rejestrowaæ etapy kontroli i szybko
zlokalizowaæ pojazd na platformie parkingowej.
Na przejœciu przygotowane s¹ tak¿e miejsca dla
funkcjonariuszy bia³oruskich s³u¿b granicznych i celnych
- na razie trwaj¹ negocjacje warunków prowadzenia
wspólnych odpraw. Mamy nadziejê, i¿ nasza wschodnia
granica (w niedalekiej przysz³oœci granica UE), zgodnie
ze s³owami Premiera L. Millera, bêdzie barier¹ dla rozmaitych patologii, ale jednoczeœnie miejscem przyjaznym dla przep³ywu towarów, kapita³u i ludzi.
Mariusz Kowalczuk
Rzecznik Prasowy Izby Celnej w Bia³ymstoku

Z ¯YCIA S£U¯BY

Sprzêt dla s³u¿b granicznych
– Wystawa C³o i GRANICA 2003


W

³aœciwa realizacja zadañ stoj¹cych przed
polskimi s³u¿bami granicznymi zale¿y od
efektywnego wykorzystania posiadanych
kadr i œrodków, w tym specjalistycznego sprzêtu.
„W bliskiej perspektywie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, niezbêdne jest wyposa¿enie polskich s³u¿b granicznych w nowoczesny sprzêt do kontroli przep³ywu
osób, towarów, us³ug i finansów oraz dalsze wzmacnianie granicznej infrastruktury” – powiedzia³ Pan Robert
Kwaœniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Szef S³u¿by Celnej otwieraj¹c IX Miêdzynarodow¹ Wystawê Wyposa¿enia dla Kontroli Celnej i Granicznej C£O
I GRANICA 2003.
Wystawê uroczyœcie otworzyli – wspólnie przecinaj¹c
wstêgê – Szef S³u¿by Celnej Robert Kwaœniak i z-ca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej genera³ brygady
Tadeusz Frydrych. Goœæmi specjalnymi byli: Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej
– TAXUD Komisji Europejskiej Robert Verrue oraz przedstawiciele Delegatury Unii Europejskiej w Polsce.
1 i 2 paŸdziernika 2003r. w warszawskim Hotelu Europejskim prawie 40 wystawców zaprezentowa³o nowoczesny sprzêt do kontroli celnej i granicznej m. in.
urz¹dzenia do penetracji przesy³ek (stacjonarne, przenoœne i przewoŸne urz¹dzenia rentgenowskie do przeœwietlania baga¿y, endoskopy, wagi dynamiczne i stacjonarne aparaty do pobierania próbek towarów, urz¹dzenia
do wykrywania fa³szerstw dokumentów i pieniêdzy),
urz¹dzenia do wykrywania œrodków odurzaj¹cych, systemy kontroli dostêpu, odzie¿ ochronn¹, pojazdy specjalistyczne, literaturê fachow¹.

Na stanowisku S³u¿by Celnej wystawione by³y okazy
fauny i flory gin¹cych gatunków chronionych Konwencj¹
Waszyngtoñsk¹ (CITES) oraz przyk³ady dóbr kultury
ujawnione przez funkcjonariuszy celnych. Przedstawiono
tak¿e wyniki dzia³añ polskiej administracji celnej, filmy
i plakaty informuj¹ce o funkcjach i zadaniach c³a. Dla
zwiedzaj¹cych udostêpniono foldery i ulotki dotycz¹ce
nowych przepisów celnych i podatkowych, które bêd¹
obowi¹zywa³y po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.

Na wystawie zaprezentowa³a swoje osi¹gniêcia tak¿e
Wy¿sza Szko³a Celna w Warszawie.
Podczas Wystawy C£O I GRANICA 2003 zosta³y wrêczone nagrody GRAND PRIX od Szefa S³u¿by Celnej dla
firmy prezentuj¹cej najlepszy produkt dla S³u¿by Celnej
oraz od Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej dla
firmy prezentuj¹cej najlepszy sprzêt specjalistyczny i wyposa¿enie dla Stra¿y Granicznej.
Dyplom GRAND PRIX Szefa S³u¿y Celnej Minister Robert Kwaœniak wrêczy³ szefowi firmy „Systemy Komputerowe G³ówka S. A.” za opracowanie oprogramowania: Polski Zintegrowany System Ce³ i Podatków Celina
+ Zefir. Uzasadniaj¹c ten wybór Szef S³u¿by Celnej
zwróci³ uwagê na fakt, ¿e produkt ten stwarza warunki
do sprawnego przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Zaletami systemu s¹ m. in.: kompleksowe usprawnienie
procesu obs³ugi zg³oszeñ celnych, zwiêkszenie skutecznoœci funkcjonowania administracji celnej poprzez szybki przep³yw informacji drog¹ elektroniczn¹, w tym informacji zwi¹zanych z analiz¹ ryzyka, wprowadzenie do
pracy administracji celnej rozwi¹zañ zapewniaj¹cych
utrzymanie standardów miêdzynarodowych, a niekiedy
je przewy¿szaj¹cych.
Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej nagrodzi³
GRAND PRIX firmê „ADATA” Sp. z o. o. za „System inspekcji wizyjnej MP – MIS 3”.
W salach Hotelu Europejskiego odby³y siê imprezy towarzysz¹ce Wystawie. W ramach konferencji zorganizowanej 1 paŸdziernika br. przez S³u¿bê Celn¹ pt. „Integracja
z Uni¹ Europejsk¹. Nowe zadania S³u¿b Celnych” referaty
wyg³osili: p. Grzegorz Smogorzewski naczelnik Wydzia³u
Organizacji Struktur OC
MF, na temat zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w S³u¿bie Celnej
oraz p. Krystyna Zapendowska radca ministra
w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu MF,
na temat informatyzacji
S³u¿b Celnych w œwietle
wymagañ Unii Europejskiej.
Nastêpnego
dnia,
2 paŸdziernika br., kolejn¹ konferencjê pt.: „Polskie dokumenty podró¿y w perspektywie wst¹pienia do Unii Europejskiej” zorganizowa³a Komenda G³ówna Stra¿y Granicznej.
Wystawa C³o i Granica 2003 r. by³a kolejn¹ imprez¹,
która pozwoli³a zwiedzaj¹cym zapoznaæ siê z najnowszymi trendami w wyposa¿eniu s³u¿b granicznych, a uczestnikom konferencji zapoznaæ siê z problemami jakie stoj¹
przed S³u¿b¹ Celn¹ i Stra¿¹ Graniczn¹ w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej.
Marcin WoŸniczko
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Sezamie otwórz siê!


P

ewnego ch³odnego poranka, na d³ugo przed
wschodem s³oñca, funkcjonariusze Wydzia³u
Kontroli Operacyjnej Izby Celnej w Warszawie
wkroczyli na Stadion X-lecia przeprowadzaj¹c rutynow¹
kontrolê.
Tym razem, celem kontroli mia³y byæ: alkohol, papierosy, p³yty CD, DVD oraz programy komputerowe sprowadzone do Polski. Celnikom towarzyszy³a ekipa TVN,
realizuj¹ca program o Stadionie X-lecia w Warszawie.
Dochodzi³a czwarta rano, by³o jeszcze ciemno i na koronie dopiero budzi³o siê „handlowe ¿ycie”. Nieliczni o tej
porze sprzedawcy rozstawiali kramy i rozpoczêli wyk³adanie towarów przeznaczonych do sprzeda¿y. Reszta
krêci³a siê sennie w poszukiwaniu swojego miejsca dŸwigaj¹c ciê¿kie, wype³nione towarem torby. Nie spieszyli
siê zbytnio, poniewa¿ na klientów nale¿a³o jeszcze trochê poczekaæ.
Celnicy podzielili siê na dwie grupy i szli szybkim krokiem, zwartymi grupami w przeciwnych kierunkach wokó³ korony stadionu aby spotkaæ siê znowu po jej drugiej stronie.
Byli natychmiast rozpoznawalni, poniewa¿ zdradza³o
ich specyficzne, czarne umundurowanie z du¿ymi bia³ymi napisami – S³u¿ba Celna. Przechodzili bez zainteresowania obok przygl¹daj¹cych siê to z zaskoczeniem, to ze
strachem twarzy, z których ogromna wiêkszoœæ z uwagi
na rysy czy ciemn¹ karnacjê zdradza³a pozaeuropejskie
pochodzenie. Co jakiœ czas, w sobie tylko znany sposób,
spoœród nios¹cych torby typowali osoby, które bêd¹
poddane kontroli. Rzucane ciche, krótkie sformu³owania
„ten, tamten, w zielonej kurtce...” pomimo, ¿e wypowiadane by³y w doœæ du¿ej odleg³oœci to wydawa³y siê
byæ doskonale s³yszalne, poniewa¿ typowani „osobnicy”
nagle na moment zamierali w bezruchu a nastêpnie rzucali siê do ucieczki. Typowanie okaza³o siê bezb³êdne.
W tej samej chwili 2-3 id¹cych z przodu celników rzuca³o siê w poœcig za uciekaj¹cym z g³oœnymi okrzykami
„stój”. Po kilku sekundach ucieczki, uciekaj¹cy nie widz¹c szans powodzenia, porzuca³ torbê „z trefnym” towarem i znika³ miêdzy straganami. W porzuconej torbie
celnicy znaleŸli 2 tysi¹ce „podrabianych” p³yt CD i DVD.
To ju¿ coœ. W innych by³o znacznie mniej. W pewnym
momencie celnicy podeszli do stoiska, które wydawa³o
siê byæ pospiesznie opuszczone. Na stoliku znajdowa³o
siê kilkanaœcie opakowañ do p³yt CD z bezbarwnego
tworzywa sztucznego.
Sprzeda¿ takich opakowañ nie jest zabroniona, jednak uwagê celników przyku³ fakt, ¿e przez kilka minut
nikt siê nie pojawi³ aby dopilnowaæ swojego towaru. Postanowili przeprowadziæ dok³adne oglêdziny podejrzanego miejsca. Pod starannie przykrytymi cerat¹ stolikami
znajdowa³o siê kilka pude³ kartonowych, które jednak
okaza³y siê puste. Pod nimi roz³o¿onych by³o kilka nastêpnych kartonów. I choæ stadion pe³en jest pustych
pude³, zarówno tych z³o¿onych jak i roz³o¿onych, poniewa¿ sprzedaj¹cym wygodniej i cieplej jest staæ na kartonach ni¿ na betonie, nie stanowi to nadzwyczajnego
znaleziska. Pod kartonami znajdowa³o siê kilka studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Jedne mia³y
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w³azy okr¹g³e a inne prostok¹tne. To tak¿e nic nadzwyczajnego, gdy¿ na stadionie s¹ ich co najmniej setki
a mo¿e i tysi¹ce...
Ciekawe by³o natomiast to, ¿e jeden z nich, pomimo
usilnych prób celników, nie da³ siê podnieœæ. Dwóch
funkcjonariuszy pobieg³o do samochodu po prêt stalowy, s³u¿¹cy do podwa¿ania ciê¿kich przedmiotów. Niestety, przyrz¹d pomimo znacznej gruboœci tylko siê wygi¹³. W³az wci¹¿ trwa³ na miejscu i nie podda³ siê nawet
kilka centymetrów. Jednak badanie g³êbokoœci studzienki prêtem wykaza³o, ¿e wewn¹trz znajduje siê coœ miêkkiego.
Celnicy postanowili skorzystaæ z pomocy administratora terenu. Niestety do czasu rozpoczêcia pracy przez
pracowników technicznych pozosta³o sporo czasu i trzeba go by³o spêdziæ pilnuj¹c skrytki.
Wokó³ nas zaczêli siê zbieraæ gapie. Towarzyszyli nam
nie tylko podczas prób otworzenia skrytki ale tak¿e podczas d³ugiego oczekiwania na ekipê techniczn¹.
Z ich oczu emanowa³a wyraŸna wrogoœæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ kibicowali studzience... Kr¹g œniadych twarzy zaciska³ siê coraz bardziej. Co kilka minut trzeba by³o ich
wzywaæ do rozejœcia siê. Zachowywali siê jak stado likaonów, które okr¹¿ywszy poluj¹cego drapie¿nika, czeka
a¿ ten siê nasyci i bezpiecznie dla nich, opuœci ich teryto-

rium. A mo¿e po prostu pa³ali ciekawoœci¹, czy sobie poradzimy lub co te¿ kryje zmyœlnie zablokowany w³az.
Panowie technicy, zaraz po przyjœciu do pracy, ochoczo zabrali siê do otwierania studzienki. Niestety, zastosowane przez nich ³omy i dŸwignie, równie¿ nie pomog³y choæ by³y znacznie grubsze od naszych. Po kilku nieudanych próbach, technicy doszli do wniosku, ¿e w³az
nale¿y przeci¹æ. Jeden z nich przyniós³ szlifierkê k¹tow¹
i bardzo d³ugi przed³u¿acz. Zachodzi³a obawa, ¿e w³az
z uwagi na swoj¹ gruboœæ nie ³atwo podda siê tarczy
szlifierki. Jednak ju¿ po kilku minutach warkocz iskier zapowiedzia³ rych³y sukces. Idzie...
„Kibice” automatycznie zaczêli siê zacieœniaæ i lgnêli
jak æmy do snopów iskier. Kilku bardziej ros³ych funkcjo-
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nariuszy rozpycha³o towarzystwo na zewn¹trz. Po kilkunastu minutach we w³azie pojawi³ siê niezgrabny, kwadratowy otwór. Wprawne rêce w mocnych, skórzanych
rêkawicach wyszarpnê³y go na zewn¹trz i oczom obserwatorów ukaza³a siê solidna, stalowa sztaba, która po
przekrêceniu specjalnego klucza rozsuwa³a siê w dwóch
kierunkach. Wewn¹trz widaæ by³o torby. Jeden z celników wskoczy³ do œrodka i zacz¹³ podawaæ kolegom
„skarby podziemi”. Okaza³o siê, ¿e studzienka przypomina ma³y schron. W œrodku mog³o zmieœciæ siê kilku ludzi. Pomimo tego, ¿e nie by³a w pe³ni wype³niona towarem jego wartoœæ osi¹gnê³a kilkanaœcie tysiêcy z³otych.
W znakomitej wiêkszoœci by³o to obuwie z zastrze¿onymi znakami towarowymi. Oczywiœcie nieoryginalne...
Bardzo wiele wysi³ku kosztowa³a nas likwidacja
zmyœlnie skonstruowanej skrytki.
Jednak naprawdê warto by³o. Przemytnicy stracili
jeszcze jeden przyczó³ek. Z takimi skrytkami nie mog¹
siê ju¿ czuæ bezpiecznie. Podobnie jak z nielegalnymi
p³ytami, których nie zobaczy siê ju¿ na stolikach, musz¹
znaleŸæ inny sposób, a to krok po kroku oddala ich od
potencjalnych klientów i zmniejsza nielegalne obroty.
To jest wojna a my wygraliœmy kolejn¹ bitwê.
W ka¿dym razie walka „z gospodarczym podziemiem” trwa.
Witold Lisicki
Rzecznik Prasowy
Izby Celnej w Warszawie

Przemyt
papierosów
udaremniony
w Izbie Celnej
w Rzepinie w roku 2003
Wielkoœæ ujawnionego przemytu
papierosów w wywozie z Polski
w latach 2000-2003*
Rok

Liczba
spraw

Iloœæ w szt.

Wartoœæ
w PLN

2000

29

29 458 700

29 259 107

2001

33

35 559 520

8 878 970

2002

30

20 642 875

5 023 150

2003**

50

22 568 400

5 642 100

*Dane dotycz¹ tylko papierosów zatrzymanych przez
Wydzia³ Operacyjny IC Rzepin.
** Do dnia 30.10.2003 r.

Wybrane przypadki przemytu papierosów
w Izbie Celnej w Rzepinie:
W dniu 4 paŸdziernika 2003 r. w Œwiecku funkcjonariusze celni udaremnili dwie próby przemytu papierosów, w wyniku czego zatrzymali do postêpowania karnego skarbowego ponad 9000 pakietów papierosów
(1800000 sztuk) bez polskiej akcyzy, o wartoœci rynkowej blisko 400 000 z³.
W pierwszym kontrolowanym TIR-e, na lubelskich numerach rejestracyjnych, kierowca zg³osi³ do odprawy
celnej elementy kominkowe. Poniewa¿ plomba celna
wzbudzi³a w¹tpliwoœci co do autentycznoœci, transport
przeœwietlono promieniami rentgena, a nastêpnie poddano 100 % rewizji. W jej efekcie stwierdzono do³adowane kartony z 1000 pakietów papierosów marki Pall
Mall i West, bez znaków polskiej akcyzy.
Kilka godzin póŸniej, podczas rewizji ciê¿arówki na
warszawskich numerach rejestracyjnych, wywo¿¹cej do
Niemiec transport pó³ek drewnianych, ujawniono 8000
pakietów papierosów marki Soverign i Pall Mall, bez polskiej akcyzy. Plomba celna tak¿e prawdopodobnie zosta³a sfa³szowana.
 W dniu 22 paŸdziernika 2003 r. na terminalu towarowych odpraw celnych w Œwiecku funkcjonariusze celni
udaremnili przemyt w wywozie z Polski do Niemiec 3000
pakietów papierosów o wartoœci rynkowej 150.000 z³.
Kontrolowano ciê¿arówkê z Wielkopolski, której kierowca zg³osi³ do odprawy celnej wyroby z metalu
(œwieczniki, stojaki, lampiony, kwietniki itp.). Po przeœwietleniu naczepy promieniami rtg, zestaw skierowano
do szczegó³owej rewizji celnej. Papierosy, zapakowane
w szare kartony by³y ukryte pomiêdzy paletami z towarem legalnym.
Wszczêto postêpowanie karne skarbowe i powiadomiono KPP w S³ubicach.
 W dniu 23.10.2003 r. na terminalu towarowych odpraw celnych w Œwiecku udaremniono trzy próby przemytu papierosów w wywozie z Polski do Niemiec.
Do postêpowania karnego skarbowego zajêto ³¹cznie
22 000 pakietów, tj. 4,4 mln szt. papierosów ró¿nych
marek, bez polskiej akcyzy, których wartoœæ rynkowa to
ponad 1 mln z³.
W pierwszej ciê¿arówce, której kierowca, mieszkaniec
woj. mazowieckiego, zg³osi³ do odprawy celnej artyku³y
z tworzyw sztucznych, ujawniono kartony z 6000 pakietów papierosów pall mall i west.
W drugim TIR-e (kierowca z podlaskiego), przewo¿¹cym tarcicê dêbow¹, ujawniono 15 000 pakietów papierosów marki super kings. To najwiêkszy jednorazowy
przemyt udaremniony w 2003 roku.
W trzeciej, mniejszej ciê¿arówce, pochodz¹cej z lubuskiego, ujawniono ponad 1000 pakietów papierosów
marki LM. Towarem zg³oszonym do odprawy celnej by³y
meble tapicerowane.
Wszystkie transporty mia³y trafiæ do Niemiec.
W sprawach wszczêto postêpowania karne skarbowe, powiadomiono Policjê i Prokuraturê w S³ubicach.


Mariola Karaœkiewicz
Rzecznik Prasowy
IC w Rzepinie
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Waga wa¿y i zarabia.
Waga zamontowana w maju na przejœciu w Cieszynie-Boguszowicach okaza³a siê bardzo op³acaln¹
inwestycj¹,. Ca³kowity koszt jej zainstalowania wyniós³
oko³o 350 tys. z³. Tymczasem celnicy zaledwie w ci¹gu
trzech miesiêcy, pobrali od przewo¿ników kwotê 230
tys. z³. Pieni¹dze te pochodz¹ z op³at za wydawanie
pozwoleñ na jednorazowy przejazd po polskich drogach.
Obowi¹zkowe wa¿enie wje¿d¿aj¹cych samochodów
nie ma wp³ywu na czas oczekiwania na odprawê celn¹,
bowiem ca³a operacja trwa bardzo krótko i odbywa siê
tu¿ przed parkingiem, gdzie i tak kierowcy musz¹ siê
zatrzymaæ, aby z³o¿yæ dokumenty w agencji celnej.

Jad¹ papierosy ze Wschodu ...
...I trafiaj¹ prosto do magazynu celnego. W wyniku
szeroko zakrojonej akcji cieszyñskich s³u¿b operacyjnych, tylko w ciagu 9 miesiêcy tego roku przechwycono ponad 75 tysiêcy paczek papierosów przemyconych do Polski zza wschodniej granicy. Dwa razy tyle,
ile w ci¹gu ca³ego 2002 roku. Sprawcy to przewa¿nie
m³odzi ludzie przed trzydziestk¹ pochodzacy z regionów
dotkniêtych bezrobociem. W wiêkszoœci przypadków s¹
tylko wynajêtymi „przewoŸnikami”, podczas gdy organizatorzy tego nielegalnego procederu pozostaj¹
w ukryciu. Za us³ugê i zwi¹zane z nia ryzyko otrzymuj¹,
jak sami twierdz¹ 0,20 , 0,30 gr od ka¿dej paczki. Ale
bywa te¿, ¿e na drogê przestêpstwa wchodz¹ zupe³nie
nieœwiadomie, nie wiedz¹c, i¿ zostali podstêpnie wykorzystani do przemytu trefnego towaru. Dopiero, kiedy
celnicy zaczynaj¹ demontowaæ skrytki i wyci¹gaæ z nich
setki, a nawet tysi¹ce paczek papierosów, uœwiadamiaj¹
sobie, ¿e powierzone im auto to przemytnicza skrytka,
a prawdziwym celem kursu do Czech nie by³ przewóz
starego mebla do renowacji.

(np. samochód, cenny sprzêt elektroniczny, wartoœciowe
meble, precjoza itp.) na poczet d³ugu. Posiadane
upowa¿nienie uprawnia tak¿e do otwierania lokali i innych pomieszczeñ zajmowanych przez zobowi¹zanego,
jego teczek i waliz i tym podobnych przedmiotów znajduj¹cych siê w jego w³adaniu, jak i osób bliskich. W razie
potrzeby poborca mo¿e wezwaæ policjê, gdy natrafi na
utrudnienia w przeprowadzaniu egzekucji.
Zaleg³oœci p³atniczych urzêdy bêd¹ mog³y dochodziæ
tak¿e z rent i emerytur a tak¿e innych posiadanych przez
d³u¿nika œrodków, np.: papierów wartoœciowych, praw
maj¹tkowych.
Barbara Gowin
Rzecznik Prasowy
IC Katowice

Tu nie wolno
paliæ !


D

u¿o strac¹ organizatorzy
nieudanej próby przemytu
ogromnej iloœci papierosów
przez morskie przejœcie w Gdañsku. Funkcjonariusze
Wydzia³u Kontroli Operacyjnej Izby Celnej w Gdyni
zatrzymali w dniu 6.11.br. kontener, w którym znajdowa³o siê 8.400.000 sztuk papierosów ró¿nych angielskich marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
Wartoœæ rynkowa zajêtego towaru szacowana jest na
ponad 2 mln. z³.

Celnik zapuka do drzwi
Niech siê nie zdziwi¹ ci, którzy nie uregulowali swoich
zobowiazañ wobec urzêdów celnych, kiedy celnik zapuka do ich drzwi z nakazem egzekucyjnym. Od 1
paŸdziernika celnicy uzyskali bowiem nowe uprawnienia
wynikaj¹ce z ustawy o wojewódzkich kolegiach skarbowych, która rozszerza kompetencje Dyrektora Izby
Celnej jako organu egzekucyjnego. Dotychczas celnicy
mogli sami dochodziæ niezap³aconych nale¿noœci
pobieraj¹c je ze z³o¿onego przez importera zabezpieczenia celnego, b¹dŸ na drodze egzekucji z rachunku
bankowego lub z wynagrodzenia za pracê. Teraz
odpowiednio przeszkoleni poborcy celni bêd¹, mogli
zajmowaæ ruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ d³u¿nika
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Kontener przyby³ z Hamburga i oczekiwa³ w Gdañskim
Terminalu Kontenerowym na odbiorcê, którym mia³a byæ
firma z Wroc³awia. Nasi funkcjonariusze nie s¹ pob³a¿liwi
dla nielegalnych palaczy. A mówi¹c bardziej serio –
skutecznie wykonuj¹c swoje obowi¹zki – zapobiegaj¹
ogromnym stratom finansowym nie tylko w wymiarze
polskiej gospodarki, ale i w kontekœcie miêdzynarodowym
za co nale¿¹ siê im gratulacje.
Jolanta Twardowska
Rzecznik Prasowy Izby Celnej w Gdyni

Z ¯YCIA S£U¯BY

IC Bia³a Podlaska Mistrzem Polski w pi³ce no¿nej!


W

dniach 3-4 paŸdziernika na boisku KS
„Mazur” Karczew pod
Warszaw¹ odby³y siê fina³y Mistrzostw Polski Pracowników Administracji Celnej w Pi³ce No¿nej.
W turnieju tym wyst¹pi³y cztery najlepsze dru¿yny polskiego c³a – reprezentuj¹ce Izby Celne Przemyœla,
Cieszyna, Rzepina i pierwszy raz
w historii tych rozgrywek – Izby Celnej z Bia³ej Podlaskiej, która do fina³owego turnieju trafi³a po 3 zwyciêstwach w eliminacjach tj. 3: 0 (wo)
z IC Port Lotniczy W-wa, 3: 1 z IC
Warszawa (bramki: Marek Mandziuk, Adam Weremczuk, Andrzej
Zastêpca Dyrektora Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej Piotr Gajek z pi³karsk¹ dru¿yn¹ Izby Celnej
Welik) oraz po wygraniu 5: 4 w rzuw Bia³ej Podlaskiej na turnieju fina³owym w Karczewie.
tach karnych w meczu z wielokrotnym mistrzem Polski – Izb¹ Celn¹
Bia³ystok (w regulaminowym czasie
gry 2: 2 po bramkach Adama Weremczuka).
W rywalizacji o fina³, celników
z Bia³ej Podlaskiej, los skojarzy³
z Izb¹ Celn¹ z Rzepina. W meczu
tym pad³ remis 1:1, który bialscy
celnicy uratowali w ostatniej minucie meczu dziêki bramce Andrzeja
Wawrzusiszyna. O tym, kto wyst¹pi
w finale musia³y zadecydowaæ rzuty
karne, w których ponownie lepiej
wypadli pi³karze z Bia³ej wygrywaj¹c 3: 2. W obu meczach (z IC Bia³ystok i IC Rzepin), w których rzuty
karne decydowa³y o wyniku, klas¹
dla siebie by³ niew¹tpliwie najlepszy
Celnicy z Bia³ej Podlaskiej po wygranym meczu fina³owym z IC Przemyœl
bramkarz wœród wszystkich polskich celników Zenon Maksymiak,
który ³¹cznie obroni³ 7 rzutów karnych i ka¿dorazowo
³a Izbê Celn¹ Cieszyn 3: 2.
skutecznie egzekwowa³ decyduj¹c¹ jedenastkê.
Ostateczna kolejnoœæ Mistrzostw Polski Pracowników
W drugim meczu pó³fina³owym Izba Celna Przemyœl
Administracji Celnej w Pi³ce No¿nej w 2003r.
pokona³a Izbê Celn¹ Cieszyn 5: 1.
1.
Izba Celna Bia³a Podlaska
W finale Mistrzostw Polski PAC, dru¿yna Izby Celnej
2.
Izba Celna Przemyœl
Bia³a Podlaska zmierzy³a siê z wielokrotnym mistrzem
3.
Izba Celna Rzepin
Polski i broni¹cym tego tytu³u – zespo³em Izby Celnej
4.
Izba Celna Cieszyn
Przemyœl. W spotkaniu tym celnicy z Bia³ej Podlaskiej po
Mistrzowsk¹ dru¿ynê Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej
wrêcz koncertowej grze pokonali rywali 4: 1 (2: 1), a ³ureprezentowali: Zenon Maksymiak, Ireneusz Raczkiepem bramkowym podzielili siê Dariusz Duchnowski, Towicz, Piotr Dec, Zbigniew Gozdek, Andrzej Wawrzusimasz Koszo³ko (2) i Zbigniew Gozdek. Mecz fina³owy nie
szyn, Adam Weremczuk, Tomasz Kryñski, Tomasz Kodostarczy³ ju¿ zbyt wielu emocji, a jedyn¹ niewiadom¹
szo³ko, Marek Mandziuk, Mariusz Trochimiuk, Andrzej
by³y tylko rozmiary zwyciêstwa bialskiej dru¿yny.
Ga³a, S³awomir PrzeŸdziecki, Andrzej £¹czkowski, Jacek
Mistrzostwo Polski w pi³ce no¿nej to niespodziewany
Chodkowski, Piotr Wróbel, Jaros³aw Klekot, Dariusz
i najwiêkszy sportowy sukces Izby Celnej w Bia³ej PodlaDuchnowski i Andrzej Welik.
skiej – tym cenniejszy, ¿e awans do turnieju fina³owego
w pi³ce no¿nej, celnicy z Bia³ej Podlaskiej uzyskali pierwKoordynator ds. sportu
szy raz w dziesiêcioletniej historii tych rozgrywek.
Izby Celnej w Bia³ej Podlaskiej
W meczu o trzecie miejsce Izba Celna Rzepin pokonaDariusz Duchnowski
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