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Szanowny Pan
Paweł Szałamacha
Minister Finansów

Zapytanie w sprawie likwidacji Izby Celnej w Przemyślu.

ZAPYTANIE
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z planami Ministerstwa dotyczącymi utworzenia z dniem 1 stycznia 2017r. Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej organy administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz
Służby Celnej, pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na wątpliwości jakie wyrażają przedstawiciele
służb celnych w tej kwestii. Projekt konwersji tych służb budzi niepokój funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej w Przemyślu, w kontekście utraty miejsc pracy związanej z połączeniem w/w
izb i planowanym przeniesieniem jej dotychczasowej siedziby do stolicy województwa - Rzeszowa.
W chwili obecnej w Izbie Celnej w Przemyślu zatrudnionych jest 1225 funkcjonariuszy
służby celnej, 59 pracowników służby cywilnej oraz 25 pracowników obsługi - łącznie 1309 osób.
Obawy funkcjonariuszy wiążą się nie tylko z perspektywą utraty zatrudnienia, szczególnie w aspekcie wysokiej stopy bezrobocia w naszym regionie, lecz również utraty kompetencji na rzecz innych
organów, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście faktu, że Polska ma najdłuższą granicę lądową wśród tzw. nowych krajów Unii Europejskiej i wymaga przez to szczególnej ochrony. Jak wynika z przekazanych mi informacji, za pośrednictwem Izby Celnej w Przemyślu do budżetu państwa
tylko w III pierwszych kwartałach 2015 roku trafiło łącznie blisko 960 mln złotych. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego i VAT wynosiły ponad 915 mln zł, a wpływy z cła ponad 42 milionów
złotych (w związku z centralizacją finansów w Służbie Celnej od IV kwartału 2015, wpływy obsługuje tylko 1 Izba Celna w kraju - w Krakowie).
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W związku z takimi przesłankami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1.
Czy Ministerstwo Finansów zamierza przenieść Izbę Celną do Rzeszowa, pozostawiając jedynie Urząd Celny w Przemyślu?
2.
Jakie są plany Ministerstwa w zakresie kadry funkcjonariuszy i pracowników przemyskiej Izby w kontekście planowanych od nowego roku zmian?

Z wyrazami szacunku,
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