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INICJATYWY STRATEGICZNE
realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych
w I półroczu 2013 roku
Objaśnienia:

Departament SC – Departament Służby Celnej
Departament AG – Departament Podatku Akcyzowego i Gier
Departament CA – Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
Departament PC – Departament Polityki Celnej

Lp.

Numer
inicjatywy/
właściciel

Nazwa inicjatywy/
Termin zakończenia
inicjatywy

1.
1.

2.
1
SC

3.
Wdrożenie Programu
e-Cło/
2013

Etap (krok milowy)/termin realizacji etapu

Zrealizowano/
Przyczyny
niezrealizowania

4.
5.
Wdrożenie systemów wspierających wchodzących w skład Systemu W TRAKCIE
REALIZACJI
Informacyjnego Służby Celnej – grudzień 2012
SPOSÓB REALIZACJI:
Postępy prac w zakresie projektów:
- Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) – umowa w trakcie realizacji,
- HELP DESK – umowa w trakcie realizacji,
- INFRA
(budowa
spójnego
technologicznie,
kompleksowego
i
ustandaryzowanego środowiska infrastrukturalnego, na którym zostaną
posadowione systemy biznesowe objęte Programem e-Cło) – umowa na część
II platformy sprzętowo-programowej w trakcie realizacji; umowa na część I
platformy sprzętowo-programowej zrealizowana w I półroczu 2013 r.,
- ECIP/SEAP PL - Europejski Informacyjny Portal Celny (European Customs
Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (Single
Electronic Access Point) - umowa w trakcie realizacji,
- Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – umowa w trakcie realizacji,

SZPADA (System Zarządzania Procesami Biznesowymi Służby Celnej) –
umowa w trakcie realizacji.
W I półroczu w ramach projektów: HELP DESK, MCA, SZPADA, ECIP/SEAP
zrealizowano bez opóźnień planowane zadania.
W zakresie projektu PKI – występują opóźnienia; planowane zakończenie zadań grudzień 2013.
W ramach projektu INFRA zrealizowano pierwszą zwirtualizowaną platformę.
W TRAKCIE
Realizacja wsparcia głównego dla Programu e-Cło – grudzień 2013
REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI:
Kontynuowano umowę na świadczenie usług doradczych oraz wsparcia
technicznego i organizacyjnego w zakresie planowania, realizacji i zarządzania
przez Służbę Celną Projektem Program e-Cło - w I półroczu 2013 zrealizowano 5
zleceń.
-

Wdrożenie systemów aplikacyjnych wchodzących w skład Programu – W TRAKCIE
REALIZACJI
grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
W trakcie realizacji są umowy w zakresie następujących projektów: ZEFIR2,
HERMES2, PDR, SZPROT, ARI@DNA 2, OSOZ2, NCTS2, AIS, AES, ZISAR,
ISZTAR4.
W zakresie projektu TestReg - uruchomiono dwa postępowania przetargowe na
narzędzie wspierające proces testów oprogramowania oraz postępowanie
przetargowe na szkolenia z zakresu testowania.
Szkolenia związane z wdrażaniem poszczególnych rozwiązań Programu W TRAKCIE
REALIZACJI
e-Cło – grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Zaplanowano i uruchomiono postępowania przetargowe na szkolenia
administratorów systemu NCTS2 oraz szkolenie dla administratorów technicznych
infrastruktury serwerowej.
W TRAKCIE
Promocja Programu e-Cło – grudzień 2013
REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI:
W zakresie realizacji promocji Programu e-Cło w I półroczu 2013 r. zrealizowano
następujące przedsięwzięcia:
- Zorganizowano wyjazd oraz stoisko promocyjno-informacyjne Służby Celnej
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podczas międzynarodowych targów CeBIT w Hanowerze, na którym
promowano Program e-Cło. Prowadzona akcja promocyjna spotkała się z
uznaniem w wyniku, którego Służba Celna została wyróżniona poprzez
zaproszenie do udziału w kolejnych targach CeBIT, a prezentowany projekt
uznano za jeden z najlepiej zaprezentowanych z uwagi na jego transgraniczny
charakter.
- Uczestniczono w konferencji, warsztatach i mini targach przeznaczonych dla
przedsiębiorców CeBIT 2013 Roadshow Polska organizowanych w
Ministerstwie Gospodarki.
- Uczestniczono w zorganizowanym przez DG TAXUD spotkaniu
koordynatorów Europejskiej Sieci Informacyjnej ds. celnych i podatkowych.
- Współorganizowano konferencję dla przedsiębiorców pt. „Ułatwienia dla
Biznesu 2013+" z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, na której
omówiono m.in. stan prac nad projektami realizowanymi w ramach Programu
e – Cło.
- Przygotowano dokumentację przetargową na dostawę materiałów
reklamowych oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby
realizacji kampanii komunikacji i promocji projektu Programu e-Cło.
W TRAKCIE
Rozliczenie Programu e-Cło – grudzień 2013
REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI:
Bieżące składanie wniosków o płatność. W I półroczu 2013 r. złożono 6 wniosków
o płatność na łączną kwotę 7 637 350 zł.
2.

2
PC

Wdrożenie
Zmodernizowanego
Kodeksu Celnego/
2015

Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych – W TRAKCIE
REALIZACJI
listopad 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
W zakresie Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) aktywnie uczestniczono w pracach
w Radzie UE, w wyniku których uzgodniono tekst projektu UKC i przedstawiono
go do akceptacji Parlamentu oraz przygotowano i uzgodniono rozporządzenie
zmieniające termin stosowania UKC.
Przedstawiciele Polski brali aktywny udział w pracach Grupy Roboczej Rady
(CUG), na bieżąco konsultowano uwagi zgłaszane przez poszczególne instytucje
do projektu UKC w celu wypracowania kompromisowego stanowiska Rady.
Pełne wdrożenie UKC ma nastąpić do końca 2020 r., co istotnie wydłuża reformę
prawa celnego. Po przyjęciu UKC i opracowaniu przepisów wykonawczych i
delegowanych do UKC (w ciągu 30 miesięcy od dnia wejścia w życie UKC)
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harmonogram wdrożenia tej inicjatywy strategicznej będzie wymagał kolejnej
aktualizacji i odpowiedniego przesunięcia terminów realizacji poszczególnych
etapów.
Opracowanie koncepcji programu szkoleń dla Służby Celnej i harmonogramu NIE
ZREALIZOWANO
szkoleń – grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Nie zrealizowano z uwagi na opóźnienie prac po stronie DG TAXUD Komisji
Europejskiej. Koncepcja zostanie opracowana po przyjęciu UKC i przepisów
wykonawczych/delegowanych do UKC.
Akceptacja koncepcji programu szkoleń i harmonogramu szkoleń dla Służby
Celnej – grudzień 2013
Opracowanie
koncepcji
kampanii
informacyjno-szkoleniowej
przedsiębiorców oraz harmonogram realizacji tej kampanii – luty 2014

dla

Przygotowanie i publikacja przepisów krajowych dostosowanych do ZKC –
maj 2015
Przygotowanie i publikacja wytycznych i instrukcji dla Służby Celnej
NIE ROZPOCZĘTO
i przedsiębiorców – maj 2015
REALIZACJI
Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych – maj 2015
Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla Służby Celnej – czerwiec 2015
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dla przedsiębiorców –
czerwiec 2015
Wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających realizację przepisów –
grudzień 2015
Ocena skuteczności szkoleń i kampanii informacyjnej – wrzesień 2015
Zakończenie inicjatywy – grudzień 2015
3.

3
AG

Modernizacja systemu Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do ZREALIZOWANO
poboru podatku
zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego
akcyzowego/
kontroli - grudzień 2010
2013
Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku ZREALIZOWANO
akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających
zwiększenie efektywności w tym zakresie – grudzień 2010

4

Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów ZREALIZOWANO
Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów
dyrektywy 2008/118, tzw. Nowej Dyrektywy Horyzontalnej – styczeń 2011
ZREALIZOWANO
Wprowadzenie e-deklaracji dla podatku akcyzowego – grudzień 2013
4.

4
SC

Modernizacja systemu Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania ZREALIZOWANO
poboru podatku od
podatku od gier – grudzień 2010
gier/
Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w ZREALIZOWANO
2011
zakresie legislacyjnym, organizacyjnym – grudzień 2010
Ocena funkcjonowania Komputerowego Rejestru Automatów do Gier – ZREALIZOWANO
KRAG – marzec 2011
ZREALIZOWANO
Wdrożenie elektronicznej formy rozliczania podatku od gier – czerwiec 2011

5.

5
CA

Modernizacja kontroli
urządzania gier
hazardowych w
ramach systemu
kontroli/
2013

Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania ZREALIZOWANO
gier hazardowych przez powołane zespoły robocze – grudzień 2010
Koncepcje programów działań w zakresie systemu kontroli urządzania gier ZREALIZOWANO
hazardowych – czerwiec 2011
ZREALIZOWANO
Akceptacja opracowanych koncepcji programów działań – lipiec 2011
Harmonogramy działań w zakresie realizacji zaakceptowanych programów – ZREALIZOWANO
grudzień 2011
Realizacja harmonogramów – grudzień 2013

ZREALIZOWANO
hazardowych W TRAKCIE
REALIZACJI

Uruchomienie
systemu
kontroli
urządzania
gier
– grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
W wyniku dokonanej oceny działalności kontrolnej Służby Celnej w obszarze gier
hazardowych w roku 2012 określono cele w tym obszarze na rok 2013 oraz
działania niezbędne do ich realizacji.
Dokonano także analizy wyników osiągniętych przez poszczególne izby celne i
określono w ramach polityki zarządzania przez cele wielkości wskaźnika dla
kontroli obszaru kontroli gier hazardowych, z uwzględnieniem specyfiki dla
poszczególnych izb celnych, dotychczasowych wyników oraz rozmiarów rynku
legalnej działalności hazardowej.
W ramach przeciwdziałania nowym trendom nielegalnego urządzania gier
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hazardowych na urządzeniach typu CSANI dokonano analizy i opracowano
wytyczne w zakresie działań kontrolnych podejmowanych przez Służbę Celną.
6.

6
SC

Modelowanie i
wdrażanie procesów
biznesowych w
kierunku zarządzania
procesowego/
2014

Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę ZREALIZOWANO
Celną – grudzień 2010
Identyfikacja procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną – ZREALIZOWANO
marzec 2012
Opracowanie i zatwierdzenie metody zarządzania procesowego dla Służby ZREALIZOWANO
CZĘŚCIOWO
Celnej – marzec 2012
SPOSÓB REALIZACJI:
Opracowano pierwszą wersję metody zarządzania procesowego Służby Celnej.
Metoda zawierająca zestaw zasad została poddana weryfikacji pod kątem
możliwości praktycznego wykorzystania. Po zebraniu wniosków dotyczących
zasad zarządzania procesowego w IV kwartale 2013 r. zostanie opracowana
kolejna, finalna wersja metody.
Zbudowanie ram modelu Służby Celnej skoncentrowanego wokół mapy ZREALIZOWANO
procesów biznesowych Służby Celnej, w dedykowanym narzędziu CZĘŚCIOWO
informatycznym – marzec 2012
SPOSÓB REALIZACJI:
Zbudowano model Służby Celnej (Architekturę Procesów SC) przedstawiający
procesy biznesowe SC dostarczające produkty interesariuszom tych procesów.
Architektura Procesów SC jest kompletna na pierwszych dwóch poziomach
zarządzania. Model ten został umieszczony w tymczasowym narzędziu. W dniu
13.06.2013 r. podpisano umowę na dostarczenie docelowego narzędzia.
Uzupełnienie i powiązanie elementów modelu Służby Celnej, zgodnie z ZREALIZOWANO
zatwierdzoną metodą zarządzania procesowego dla Służby Celnej
– wrzesień 2012
Optymalizacja wytypowanych procesów biznesowych w modelu Służby ZREALIZOWANO
Celnej oraz zatwierdzenie ich do wdrożenia przez Kierownictwo Służby CZĘŚCIOWO
Celnej – marzec 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Przyjęto metodykę optymalizacji procesów SC, składającą się z działań:
inwentaryzacja procesów, analiza stanu as-is (jak jest), projektowanie postaci to-be
(jak będzie) oraz zaplanowanie wdrożenia i wdrożenie zmian.
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Do końca I półrocza 2013 r. zinwentaryzowano wytypowane procesy we
wszystkich izbach celnych i Ministerstwie Finansów, przeprowadzono analizę asis kilku procesów i zaprojektowano to-be jednego procesu.
Pilotażowe wdrożenie zatwierdzonych i zoptymalizowanych procesów
--------------------------biznesowych w wybranych jednostkach Służby Celnej – styczeń 2014

7.

7
CA

Wdrożenie spójnego
systemu zarządzania
ryzykiem dla potrzeb
kontroli,
postępowania
audytowego, ułatwień
i uproszczeń/
2015

Wdrożenie zatwierdzonych i zoptymalizowanych procesów biznesowych we
--------------------------wszystkich jednostkach Służby Celnej – grudzień 2014
Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego ZREALIZOWANO
w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów
ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych
przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka – grudzień 2010
ZREALIZOWANO
Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego
do prowadzenia analiz strategicznych - grudzień 2010
Powołanie Centrum Analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych - ZREALIZOWANO
grudzień 2011
Szkolenia dla komórek zarządzania ryzykiem w zakresie narzędzi i metod ZREALIZOWANO
analitycznych – grudzień 2011
Szkolenia dla komórek kontrolnych z systemu zarządzania ryzykiem, w tym ZREALIZOWANO
analizy ryzyka prowadzonej na potrzeby kontroli – grudzień 2012
Budowa systemu pozyskiwania informacji, w
tym informacji Realizacja jest
wyprzedzających poprzez strukturę oficerów łącznikowych umiejscowionych uzależniona od
w wybranych państwach Unii Europejskiej i krajach trzecich – grudzień 2015 wejścia w życie zmian
w ustawie o Służbie
Celnej
Analiza prawna oraz określenie
łącznikowych – grudzień 2010

zadań

i

umiejscowienia

oficerów ZREALIZOWANO

Dobór kadry i szkolenia w zakresie pełnienia funkcji oficerów łącznikowych – Realizacja jest
uzależniona od
grudzień 2014
wejścia w życie zmian
w ustawie o Służbie
Celnej
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Stworzenie rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających właściwe Realizacja jest
uzależniona od
wykonywanie zadań oficerów łącznikowych – grudzień 2015
wejścia w życie zmian
w ustawie o Służbie
Celnej
Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego ZREALIZOWANO
tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru
Kontroli i Postępowań (CRKP) – grudzień 2010
Aktualizacja katalogu ryzyk wykorzystywanego w postępowaniu audytowym ZREALIZOWANO
(zakładka do modułu postępowania audytowego) – grudzień 2012
Zakończenie testów systemu CRKP na poziomie centralnym i lokalnym w ZREALIZOWANO
zakresie prawidłowości funkcjonowania modułu postępowania audytowego –
grudzień 2013

8.

8
SC

Szkolenie użytkowników modułu postępowania w ramach systemu CRKP – ZREALIZOWANO
grudzień 2014
SPOSÓB REALIZACJI:
Przeprowadzono warsztaty dla merytorycznych trenerów modułu postępowania w
ramach systemu CRKP oraz aplikacji Kwestionariusz postępowania audytowego.
Trenerzy merytoryczni zostali zobowiązani do realizacji szkoleń kaskadowych w
izbach celnych oraz udzielania wsparcia przedsiębiorcom w zakresie obsługi
przedmiotowej aplikacji.
Wdrożenie w Służbie Celnej modułu postępowania audytowego – grudzień ZREALIZOWANO
2015
SPOSÓB REALIZACJI:
W dniu 1 marca 2013 r. wdrożono w Służbie Celnej moduł postępowania
audytowego. Bazę produkcyjną modułu udostępniono użytkownikom z dniem 4
marca 2013 r.
Wdrożenie jednolitego Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - ZREALIZOWANO
systemu kontroli
zidentyfikowanie kultury organizacyjnej – czerwiec 2010
zarządczej w Służbie
Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej – ZREALIZOWANO
Celnej/
grudzień 2010
2013
Akceptacja koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej – ZREALIZOWANO
marzec 2011
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Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji budowy jednolitego ZREALIZOWANO
systemu kontroli zarządczej – czerwiec 2011
Realizacja jednolitego systemu kontroli zarządczej wg przyjętego ZREALIZOWANO
harmonogramu – grudzień 2012
ZREALIZOWANO
Ocena skuteczności jednolitego systemu kontroli zarządczej – grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
W I półroczu 2013 r. we wszystkich izbach celnych audytorzy wewnętrzni
przeprowadzili zadanie audytowe dotyczące Oceny skuteczności systemu kontroli
zarządczej w Izbie Celnej w zakresie tworzenia, monitorowania i wykonania Planu
działalności. Wyniki przedstawiono Szefowi Służby Celnej w notatce
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
9.

9
SC

Wdrożenie
zintegrowanego
systemu zarządzania
zasobami ludzkimi,
w tym: wdrożenie
zmodyfikowanego
systemu szkoleń/
2015

Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej ZREALIZOWANO
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w administracji
celnej – HERMES2 (HR) – wrzesień 2011
Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej ZREALIZOWANO
– czerwiec 2010
Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego ZREALIZOWANO
związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej
– październik 2010
ZREALIZOWANO
Wyłonienie dostawcy i wykonawcy systemu HR – styczeń 2012
Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej – maj 2011
Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi –
realizacja – grudzień 2010
Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej realizację szkoleń zgodnie
z kategoriami szkoleń – grudzień 2010
Pilotaż Systemu HR – wrzesień 2012
SPOSÓB REALIZACJI:
W dniu 11 stycznia 2013 podpisano umowę na zaprojektowanie,
wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania
Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej.
Opracowano z Wykonawcą Plan Realizacji Projektu oraz szczegółową
Specyfikację Wymagań Systemu. Rozpoczęto prace nad wytworzeniem i
dostosowaniem aplikacji systemu.
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ZREALIZOWANO
ZREALIZOWANO
ZREALIZOWANO
W TRAKCIE
REALIZACJI

Planowane zakończenie pilotażu w listopadzie 2013r.

10.

10
SC

Zintegrowane
zarządzanie granicą –
Integrated Border
Management (IBM)/
2013

Ocena skuteczności Systemu szkolenia w Służbie Celnej – styczeń 2012

ZREALIZOWANO

Analiza i ocena wdrożonych procedur i rozwiązań prawnych – grudzień 2012
Wdrożenie i utrzymanie Systemu HR w Służbie Celnej – kwiecień 2014
Przegląd poprojektowy Systemu HR – maj 2015

ZREALIZOWANO
-----------------------------------------------------

Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z ZREALIZOWANO
tworzeniem przejść granicznych – wrzesień 2010
Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych ZREALIZOWANO
z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych
– wrzesień 2010
Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść ZREALIZOWANO
granicznych – listopad 2010
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów ZREALIZOWANO
Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2 – grudzień 2010
Implementacja wypracowanych propozycji modyfikacji stosowanych ZREALIZOWANO
procedur związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść
granicznych – marzec 2011
Powołanie międzyresortowego zespołu zadaniowego ds. przeglądu ZREALIZOWANO
stosowanych procedur związanych z kontrolą ruchu osobowego i towarowego
na przejściach drogowych – marzec 2011
Bilans otwarcia z przeglądu stosowanych procedur związanych z kontrolą ZREALIZOWANO
ruchu osobowego i towarowego na przejściach drogowych – lipiec 2011
Opracowanie wstępnych modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na ZREALIZOWANO
przejściach drogowych – kwiecień 2012
Opracowanie wersji ostatecznej modeli obsługi ruchu osobowego i W TRAKCIE
REALIZACJI
towarowego na przejściach drogowych – styczeń 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Opracowane w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Zagospodarowania
Granicy Państwowej arkusze kontroli granicznej w zakresie wszystkich
drogowych przejść granicznych są ponownie weryfikowane przez wszystkie
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służby i inspekcje graniczne pod kątem technologii kontroli ruchu granicznego i
odpraw celnych.
Implementacja modeli obsługi ruchu osobowego i towarowego na przejściach ZREALIZOWANO
drogowych – grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
W ramach realizacji inicjatywy zaimplementowano modele obsługi ruchu
osobowego i towarowego na największych drogowych przejściach granicznych
zgodnie z porozumieniami właściwych dyrektorów izb celnych i komendantów
oddziałów Straży Granicznej, celem poprawy przepustowości przejść.
W TRAKCIE
Przegląd poprojektowy Systemu CAIFS 2 – grudzień 2013
REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI:

11.

11
PC

W ramach realizacji inicjatywy przeprowadzony zostanie audyt Systemu CAIFS 2
pod kątem realizacji wymaganych przez Służbę Celną funkcjonalności oraz
otwartości Systemu w kwestii możliwości rozbudowy funkcjonalności w kierunku
współpracy służb i inspekcji granicznych.
ZREALIZOWANO
Budowa i wdrożenie Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego
Single Window/One- okienka w obrocie towarowym z zagranicą” – wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
Stop-Shop (SW)
Konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne – październik 2010
(„System Pojedynczego Przekazanie koncepcji do akceptacji przez Komitet Rady Ministrów do spraw ZREALIZOWANO
okienka w obrocie
Informatyzacji i Łączności – listopad 2010
towarowym z
Przygotowanie
projektu
zarządzenia
w
sprawie
powołania ZREALIZOWANO
zagranicą”)
Międzyresortowego Zespołu Koordynującego Wdrożenie Koncepcji
Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą, przedłożenie
projektu do akceptacji Prezesa Rady Ministrów oraz powołanie zespołu –
grudzień 2011
Wypracowanie szczegółowych działań związanych z wdrożeniem koncepcji ZREALIZOWANO
Pojedynczego okienka oraz rozpoczęcie realizacji systemu Pojedynczego
okienka – marzec 2012
Realizacja koncepcji – działania obejmujące zmiany (w tym tworzenie W TRAKCIE
nowych rozwiązań) legislacyjne, organizacyjne oraz w systemach REALIZACJI
informatycznych – grudzień 2015
SPOSÓB REALIZACJI:
W I półroczu 2013 r. realizowano następujące działania:
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-

12.

13.

12
SC

13
CA

Opracowanie i
wdrożenie spójnego
wizerunku Służby
Celnej/
2013

Opracowanie zasad i
wdrożenie
skutecznego
wykorzystania
uprawnień
rozpoznawczych oraz
współpracy
operacyjnej/
2011

Uczestniczono w pracach Podzespołu ds. Opracowania Mapy Działań oraz
Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego ds. wdrożenia w Polsce
Single Window w obrocie towarowym z zagranicą.
Opracowano raport cząstkowy z działań Zespołu Międzyinstytucjonalnego i
przedstawiono go Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.
Uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami inspekcji granicznych,
dotyczących I fazy Single Window.
Opracowano dokument „Single Window – Faza I. Informacje do realizacji”.
Uczestniczono w pracach przygotowawczych do wdrożenia pilotażu z Agencją
Rynku Rolnego w zakresie dokumentów AGRIM I AGREX.

Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych – lipiec 2010

ZREALIZOWANO

Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku
– sierpień 2010

ZREALIZOWANO

Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku
– wrzesień 2010

ZREALIZOWANO

Wybór podwykonawcy i opracowanie systemu – wrzesień 2011

ZREALIZOWANO

Wdrożenie systemu budowania spójnego wizerunku (wdrożenie) – styczeń ZREALIZOWANO
2012
NIE
Ocena skuteczności systemu budowania spójnego wizerunku (analiza) –
ZREALIZOWANO
styczeń 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Na 2013 r. zaplanowano pogłębione badanie wizerunku Służby Celnej łącznie z
analizą wyników w województwach; jego realizację przesunięto.
Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej – lipiec ZREALIZOWANO
2010
ZREALIZOWANO
Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji – wrzesień 2010
Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek ZREALIZOWANO
zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację – październik 2010
ZREALIZOWANO
Zakup sprzętu specjalistycznego – grudzień 2011
Aktualizacja porozumień Szefa Służby Celnej z kierującymi jednostkami ZREALIZOWANO
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14.

14
CA

Rozszerzenie
kompetencji w
zakresie zwalczania
korupcji/
2013

wykonującymi czynności operacyjno – rozpoznawcze – styczeń 2011
Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych wykonujących ZREALIZOWANO
czynności obserwacji i zajmujących się informacjami o charakterze
operacyjnym – grudzień 2011
Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej 2013+ do ZREALIZOWANO
realizacji – czerwiec 2010
Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program – ZREALIZOWANO
lipiec 2010
ZREALIZOWANO
Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu – sierpień 2010
Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej – W TRAKCIE
REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI:
W dniu 29.08.2013 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i skierował do
dalszych prac legislacyjnych Założenia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Celnej oraz niektórych innych ustaw. W założeniach tych nie przewidziano
wcześniej zakładanego wprowadzenia do zadań Służby Celnej rozpoznawania i
zapobiegania korupcji w Służbie Celnej.
Wdrożenie rozszerzonych kompetencji w zakresie zwalczania korupcji - W TRAKCIE
REALIZACJI
termin uzależniony od zmiany ustawy
SPOSÓB REALIZACJI:
W dniu 29.08.2013 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i skierował do
dalszych prac legislacyjnych Założenia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Celnej oraz niektórych innych ustaw. W zakresie rozpoznawania i zapobiegania
korupcji przewiduje się:
1. Wprowadzenie możliwości poddania badaniu psychofizjologicznemu
funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w oddziałach celnych granicznych
albo przewidywanych do takiej służby.
2. Wprowadzenie zakazu posiadania i korzystania przez funkcjonariusza celnego
w czasie pełnienia służby w oddziałach celnych granicznych oraz w
komórkach zwalczania przestępczości z prywatnych przenośnych urządzeń
służących do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają indywidualne
porozumiewanie się na odległość, z wyjątkiem urządzeń, których posiadanie
funkcjonariusz celny zgłosił przełożonemu, jednocześnie podając dane
identyfikujące użytkownika tego urządzenia.
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15.

15
SC

Opracowanie i
wdrożenie procedur
zarządzania
zmianami/
2010

16.

16
SC

Wdrożenie budżetu
zadaniowego w
Służbie Celnej/
2013

3. Wprowadzenie obowiązku składania przez funkcjonariuszy celnych informacji
o pełnieniu służby w Służbie Celnej przez członków ich rodzin oraz osoby
prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
Ocena realizacji Programu i możliwych kierunków ewaluacji – grudzień 2013 -------------------------Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej – ZREALIZOWANO
sierpień 2010
Akceptacja opracowanych procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej ZREALIZOWANO
– październik 2010.
ZREALIZOWANO
Wdrożenie procedur zarządzania zmianami – grudzień 2010
Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie – ZREALIZOWANO
grudzień 2010
Analiza – ocena wdrożenia budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie ZREALIZOWANO
– kwiecień 2011
Wdrożenie budżetu zadaniowego we wszystkich izbach celnych - grudzień ZREALIZOWANO
2012
ZREALIZOWANO
Analiza – ocena wdrożenia – grudzień 2013
SPOSÓB REALIZACJI:
Budżet zadaniowy został wdrożony w izbach celnych w pełnym zakresie.

17.

17
PC

Współpraca z
państwami objętymi
Partnerstwem
Wschodnim, w
szczególności z
państwami
sąsiednimi/
2015

Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim – ZREALIZOWANO
maj 2010
Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do Ministerstwa Spraw ZREALIZOWANO
Zagranicznych (dalej do Komisji Europejskiej), pozyskanie partnerów,
środków finansowania – czerwiec 2010
ZREALIZOWANO
Akceptacja nowych inicjatyw – listopad 2010
ZREALIZOWANO
Harmonogram realizacji inicjatyw – grudzień 2010
Realizacja nowych inicjatyw, w tym kontaktach dwustronnych i na forum ZREALIZOWANO
Unii Europejskiej, m.in. w ramach przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej – styczeń 2011-grudzień 2014
SPOSÓB REALIZACJI:
W I półroczu 2013 r. realizowano następujące inicjatywy:
1) Spotkanie polskich i białoruskich ekspertów celnych (Luty - Białystok)
Dyskutowano na temat zwalczania przestępczości celno-podatkowej na granicy
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polsko-białoruskiej, z uwzględnieniem przemytu wyrobów tytoniowych oraz
zasad wymiany informacji w zakresie zwalczania przestępczości celnopodatkowej.
2) Spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich służb celnych i granicznych
(Luty - Hrebenne). Uzgodniono teksty Deklaracji oraz System Wczesnego
Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnych na granicy ukraińskopolskiej w celu zapewnienia płynności odpraw. Przedstawiono propozycje dot.
planów kontaktów ze stroną ukraińską.
3) Wizyta delegacji służby celnej Gruzji (Kwiecień - Warszawa, Kamion,
Białystok). Dyskutowano na temat tranzytu, procedur kontrolnych, procedur
celnych na granicy, zarządzania ryzykiem, doświadczeń funkcjonowania
centrum kynologicznego.
4) Pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. współpracy celnej, powołanej w
ramach Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy
Gospodarczej (Kwiecień - Kaliningrad). Omówiono ocenę sytuacji w
przejściach granicznych na polsko-rosyjskiej granicy, zwłaszcza w kontekście
umowy o małym ruchu granicznym oraz plan pracy grupy na lata 2013-14.
5) Rozpoczęto realizację projektu dla Służby Celnej Republiki Mołdawii w
zakresie zwalczania przemytu towarów, w tym wyrobów tytoniowych, z
zastosowaniem systemu analizy ryzyka, finansowanego ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa na 2013 r. (Program „Polska pomoc” koordynowany
przez MSZ - Kwiecień - Kiszyniów). Projekt obejmuje wizyty studyjne i
szkoleniowe, podczas których eksperci przekazują polskie doświadczenia w
dziedzinie zwalczania przemytu. Wizyty odbywają się zarówno w Polsce, jak i
w Mołdawii.
6) Uczestniczono w konferencji WCO nt. Single Window (Maj – Mińsk, Kuźnica
Białostocka). Dla uczestników konferencji zorganizowano wizytę w przejściu
granicznym w Kuźnicy Białostockiej.
7) Spotkanie przedstawicieli SC i SG RP oraz służby celnej i granicznej Białorusi
(Czerwiec - Bezledy). Uzgodniono wspólną wersję Systemu Wczesnego
Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na polsko-białoruskiej
granicy lądowej w celu utrzymania płynności jej przekraczania.
8) Uczestniczono w VIII posiedzeniu panelu eksperckiego nt. Zintegrowanego
Zarządzania Granicą (IBM) (Czerwiec - Kijów), na którym przedstawiono
prezentację nt. systemu EU NCTS (EU New Computerised Transit System)
obejmującego także państwa EFTA. Podsumowano realizację „Eastern
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Partnership Integrated Border Management Flagship Initiative Training Project
– EaP IBM FIT”. Omawiano również kryteria selekcji przyszłych projektów
pilotażowych na lata 2014-2020.
9) Uczestniczono w II posiedzeniu Grupy roboczej UE-Ukraina ds. strategii
współpracy celnej (Czerwiec - Przemyśl). Omówiono realizację wypracowanej
podczas I posiedzenia (listopad 2012, Kijów) Mapy drogowej wdrażania
strategii.
10) Zorganizowano 80-te spotkanie Szefów Służb Celnych państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz Chorwacji i Turcji (Maj – Sopot). Doroczne, prestiżowe
wydarzenie, podczas którego podejmowane są kluczowe decyzje na temat
przyszłości unii celnej oraz najważniejszych obszarów działalności służb
celnych.
Zorganizowano wizytę delegacji służby celnej Turcji (Czerwiec), której celem
było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie tranzytu.
Ocena realizacji inicjatyw – styczeń 2015
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