Aneks
Sluzby Celnej na lata 2010-2015
W zakresie zalqcznika nr 1
WartoSci docelowe miemikow realizacji celow
W

Mierniki

Cele

Nazwa
miernika

Udzial wptat naleznoSci W stosunku do
zadeklarowanych
naleZnoSci oraz obliczonych przez organ
celny W drodze decyzji
Udzial liczby tytulow
wykonawczych zatatwionych W stosunku
do liczby tytulow wykonawczych do zatatwienia
Udzial wyegzekwowanych naleinosci
objetych tytulami
wykonawczymi do
ogolnej kwoty zalegloSci objetych tytulami wykonawczymi
Wskainik relacji nowopowstalego zadlu2enia z tytulu cel,
podatk6w, grzywien i
mandat6w do dochod6w z cet,podatk6w, grzywien i
mandat6w
Udzial przedsiebior(S21
cbw
korzystajqcych z
Ulatwianie legaluproszczeh
i utanej dzialalnosci
twieh
W stosunku do
gospodarczej i
wszystkich przedsieusuwanie barier
biorc6w
biurokratycznych Liczba zgloszeh celoraz doskonale- nych W procedurze
nie wspolpracy z standardowej oraz
przedsiebiorcami powiadomieh W procedurze uproszczonej poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru W stosunku do liczby przyjetych zgloszeh celnych i powiadomieh
W procedurze
uproszczonej

(S1
Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru
naleinosci celnych i podatkow
oraz oplat stanowiqcych dochody
budietu panstwa
i Unii Europejskiej

Wartosci

Mierniki
LP.

Nazwa
miernika

Cele

Udzial dokumentbw
obstugiwanych elektronicznie:
zgtoszen celnych,
przywozowych i wywozowych deklaracji
skrbconych oraz deklaracji skrbconych
do czasowego skladowania, deklaracji
INTRASTAT,
deklaracji podatkowych W zakresie podatku akcyzowego i
podatku od gier (trbdlo danych ZEFIR)
W stosunku do liczby
wszystkich tych dokumentbw zlotonych
organom celnym
Udzial pozycji towarowych W zgloszeniach celnych W procedurze uproszczonej W stosunku do
ogblnej liczby pozycji
towarowych W zgloszeniach celnych
Udzial odpraw W
procedurze dopuszczenia do obrotu dokonywanych W RP
przez podmioty krajowe i zagraniczne,
uprzednio nie dokonujqce odpraw W naszym kraju, W stosunku do ogblnej
liczby zgloszeh celnych do procedury
dopuszczenia do obrotu
Udzial decyzji utrzymujqcych W mocy
decyzje organu I instancji W stosunku
do wszystkich decyzji wydanych W II instancji
lloSC towarow za3. (S3)
trzymanych ze
Zapewnienie
bezpiewetistwa wzgledu na narupubliunego oraz szenie praw wlasnoSci intelektualnej (W
ochrona rynku
szt.

-

Wartosci
2013

2014

2015

85% -W zakresie cla i deklaracji
INTRASTAT

87% - W zakresie cla i deklaracji
INTRASTAT

89% - W zakresie cla i deklaracji
INTRASTAT

91% - W zakresie d a i deklaracji
INTRASTAT

20% - W zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier

22% W zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier

32%

35%

38%

41%

16,17%

19,54%

22,67%

25,58%

733%

74,2%

74,9%

75,6%

2300

2200

2100

2000

2012

-

24% - W zakre- 26% - W zakresie podatku ak- sie podatku akcyzowego i po- cyzowego i podatku od gier
datku od gier

-

Mierniki
LP.

Nazwa
rniemika

Cele
krajowego i unij.
nego, W tym popmez aktywne
wykorzystanie
srodkow pozataryfowych

Liczba przypadkow
~ k r ~ cPrzem~tu
ia
narkotykbw i prekur-

WartoSci
2012

2013

2014

2015

1350

1350

1350

1350

15
15
15
Liczba przypadkbw
15
wykrycia przemytu
towar6w o znaczeniu
strategicznym
Liczba samochod6w 35% granica lg 35% granica lq- 355%granica lq- 35% granica lq
ciqtarowych poddadowa
dowa
dowa
dowa
nych kontroli urzqdzeniami skanujqcymi W stosunku do
og6lnej liczby samochod6w cieiarowych
przemieszczajqcych
sit przez drogowe
przejScia graniczne
Liczba kontenerow
15% granica
15% granica
15% granica
15% granica
morska
morska
poddanych kontroli
morska
morska
urzqdzeniami skanujqcymi W stosunku
do og6lnej liczby
kontenerbw przetadowanych W portach
morskich
504
Liczba ujawnieh to504
504
504
war6w niespetniajqcych wymagan harmonizacyjnych okreSlonych prawem
zgtaszanych do procedury dopuszczenia
do obrotu
Liczba ujawnien wy360
360
360
360
branych g a p towar6w niespetniajqcych
wymagah okreslonych W przepisach
odrqbnych
Udziat stwierdzonych
9%
10%
11%
12%
4. (S4)
nieprawidtowoSci
W
Zwalczanie pne.
stepstw i wykro. zgtoszeniach eelprmdurze
czeri oraz ogranistandardowej oraz W
nie~rawipowiadomieniachdo
d'owotci
procedury uproszszarach: c'a, ak- czonej W stosunku
cyzy i gier bazar- do liczby zgtoszeri
dowych
celnych W procedurze standardowej i
powiadomieh W procedurze uproszczonej poddanych kontroli przed zwolnie-

"*

Mierniki
LP.

Cele

Nazwa
miernika

Wartosci
2012

2013

2014

2015

niem towaru

5.

53,6%
41,1%
45,2%
494%
Udziat kontroli, o
ktbrych mowa W art.
78 ust. 2 Wsp6lnotowego Kodeksu
Celnego, z wynikiem
finansowym do liczby przeprowadzonych kontroli
59,2%
55,8%
573%
Udziat kontroli po54,1%
datkowych z wynikiem finansowym W
stosunku do liczby
przeprowadzonych
kontroli podatkowych
11,OO%
12,00%
Udziat stwierdzonych
9,00%
10,00%
nieprawidtowoSciW
obszarze gier hazardowych W stosunku
do og6lnej liczby
przeprowadzonych
kontroli W tym obszarze
44%
40%
42%
Liczba spraw kar38%
nych skarbowych
zakohczonych ukaraniem sprawcy (po
akcie oskarienia, W
trybie DPO, mandatem karnym) do
og6lnej liczby spraw
zakohczonych W danym okresie
45min +l- 5 min 42 min +l- 5 min 39 min +l- 5 min 36 min +l-5 min
Czas kontroli gra(SS)
nicznej
samochod6w
Usprawnienie
dzialali kontrol- O S O ~ O W Y C0d~ m0wjazdu na
nych W szczeg61. I?E~~u
polskie przejScie
nohi wykOnywam graniczne do zakdnych na prrejczenia czynnoSci
sciach graniczkontrolnych
nych
47 min
Czas obstugi zgto50 min
49 min
48 min
szenia celnego W
oddziatach celnych
obstugujqcych przejScia graniczne od
wplywu zgtoszenia
do zwolnienia towaru
(Wminutach)

Mierniki
Cele

(S61
Doskonalenie
wsp&pracy z innymi instytucjami
(S71
Aktywizacja dzialan slutby Celnej
na arenie mip
dzynarodowej
(szczegblnie W
regionie Europy
Srodkowo
Wschodniej)

-

(S81
Proaktywna komunikacja zewnqtrzna Sluiby
Celnej
(B11
Doskonalenie
wewnqtrznej komunikacji i
ws polpracy
(B21
Usprawnienie realizacji proces6w
organizacyjnych

Nazwa
miernika
Czas obslugi W ruchu osobowym na
zielonym pasie NIC
DO ZGtOSZENlA
od momentu wjazdu
na ten pas po stronie
pahstwa sqsiedniego
do zakohczenia
czynnosci kontrolnych po stronie polskiej
Realizacja inicjatyw
strategicznych wymagajqcych wspot
pracy z innymi instytucjami zgodnie z
harmonogramem
Realizacja polskich
inicjatyw dotyczqcych wschodniej
granicy Unii Europejskiej, W tym inicjatyw W ramach Partnerstwa Wschodniego
Liczba polskich ekspertbw W dzialaniach
migdzynarodowych
Udzial Slutby Celnej
jako koordynatora W
inicjatywach migdzynarodowych
Udzial pozytywnych
opinii W stosunku do
wszystkich opinii wyrazonych W Srodkach
masowego ptzekazu
na temat 9utby Celnei
Wzrost efektywnoSci
komunikacji wynikajqcy z ptzeprowadzonych badah wypracowanqmetodykq
Liczba procesow
biznesowych objgtych zatzqdzaniem
procesowym
W stosunku do liczby
procesbw biznesowych zidentyfikowanych W Architektutze
Procesbw SC jako
zalecane do objqcia

WartoSci

Mierniki
Cele

miernika
zatzqdzaniern procesowyrn

udzialu analizy
ryzyka W procesie kontroli, audytu i ulatwieli

nikiern pozytywnym
do liczby kontroli
nikiern pozytywnym
do liczby kontroli
wynikajqcych z dy700 tys. zl
kontrolnych (szacunkowych efektbw finansowych) W tys. zl
W stosunku do osbb
zatrudnionych W kornbrkach kontroli
przedsiqbiorcbw W

Wdrozenie jednolitego systemu
kontroli zarzqdczej W sluzbie
Celnej
13. (RI)
. .
Doskonalenie
kompetencji
funkcjonariuszy
celnych i pracownikow Sluiby

system kontroli zarzqdczej W Slutbie
Celnej

Satysfakcja pracownikbw i funkcjonariu- kohczeniu szkoszy celnych z syste- leh centralnych
mu doskonalenia
- poziorn I mekornpetencji
tody Donalda
Kirkpatricka

pozytywnych PO- W stosunku do ogblu
staw (Wtym po- pdniqcych slutbq
staw etycznych) Liczba skarg zlotonych W trybie skarg i
wnioskbw przypadajqcych na 100 petniacych slutbekatrudnionych
Liczba funkcjonariuszy celnych i pracownikbw, ktbryrn
postawiono zatzuty
za przestqpstwa
zwiqane z korupcjq
do ogblu pelniqcych
duibqlzatrudnion ych
wg stanu na koniec
okresu sprawoz-

740 tys. zl

780 tys. zl

820 tys. zl

Mierniki
Cele

LP.

Nazwa
rniemika

Wartosci
2012

2013

2014

2015

kierowniczych -

kierowniczych-

kierowniczych-

0,4%

0,3%

dawczego

,

15. (R3)
Doskonalenie
systernu motywacyjno - lojalnosciowego

Fluktuacji kadr dla kierowniczych 0,5%
kategorii stanowisk
eksperckich -

Ogblna liczba dni
personelu (osobodni)
poSwiqcona szkoleniu W ramach szkoleh regionalnych na
etat
Liczba procesbw
16. (R4)
biznesowych zidenOptyrnalizacja
tyfikowanych
W Arprocesow organichitekturze
Procezacyjnych
sbw SC jako zalecane do objqcia zarzq
dzaniem procesowym W stosunku do
liczby procesow biznesowych SC zidentyfikowanych W Architekturze Procesow SC
Wydatki bietqce z
wylqczeniem Swiadczeh, wynagrodzeh i
pochodnych od wynagrodzeh oraz wydatkow na realizacjq
projektow pomocowych na 1 etat z wyIqczeniem etatow
kombrek funkcjonujqcych W przejsciach
granicznych
Udzial wydatk6w na
17. (R5)
S
P W techniczn~
~
W
Modernizacja inS
~
O
S
U
~
do
~
OgblneJ
U
frastruktury techkwoty wydatkbw ponicznej
zapiacowych i majqtkowych Sluiby
Celnej (z wylqczeniem Srodkbw pomocowych)

eksperckich -

eksperckich -

0,3%

eksperckich -

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

specjalistycznych- l,2%
5

specjalistycznych- l , l %
5,26

specjalistycznych- 1%
5,513

specjalistycznych-

-------

BIA

BIA

BIA

8,53%

856%

8,63%

8,69%

2,1%

10,12%

12,03%

2,08%

0,9%

5,81

Mierniki
LP.

Cele

Nazwa
miernika
Udzial wydatkbw poniesionych na realizacje inwestycji budowlanych W stosunku do og6lnej
kwoty wydatk6w majqtkowych Stutby
Celnej (z wylqczeniem Srodk6w pomocowych)

Wartosci
201 2

2013

2014

2015

80,94%

43,21%

37,61%

78,52%

