
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 listopada 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarza stanu w Ministerstwie 

Finansów Mariana Banasia 

Zwracam się z prośbą o rozważenie utworzenia w Gliwicach Centrum Urzędowego Dokonywania Od-

praw, co pozwoli na przywrócenie poprzedniego zakresu działania gliwickiej placówki i jakości obsługi or-

ganów celnych. 

Od początku bieżącego roku Gliwicki Odział Celny, który do tej pory pełnił funkcję w pełnym zakresie, 

stał się oddziałem satelickim, co w znaczący sposób utrudniło przedsiębiorcom dokonywanie zgłoszeń cel-

nych. 

W ocenie prezesa zarządu Śląskiego Centrum Logistyki S.A., pana Jerzego Zachary, wprowadzona reor-

ganizacja doprowadziła do znacznego pogorszenia jakości obsługi oraz dostępności organów celnych dla 

agencji celnych i klientów indywidualnych. Scentralizowanie odpraw znacznie wydłużyło okres oczekiwania 

na odprawę. Kolejka wydłuża się ze względu na ilość przesłanych przez przedsiębiorców z danego regionu 

zgłoszeń do jednej jednostki CUDO. Odczuwalne są braki kadrowe: brakuje osób do obsługi zgłoszeń, do 

wydawania decyzji na złożone wnioski. Kierowcy skarżą się na długi czas oczekiwania na założenie plomby 

celnej. 

Używanym argumentem w dyskusji jest również fakt, iż liczba zgłoszeń celnych obsłużonych w Gliwi-

cach w 2017 r. w stosunku do liczby zgłoszeń obsłużonych w 2018 r. w jednostce CUDO, w danym okresie 

stanowi około 40%. 

W mojej ocenie utworzenie w Gliwicach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest w pełni uza-

sadnione. Na korzyść Gliwic przemawia fakt, że w Gliwicach znajduje się największy węzeł autostradowy w 

kraju. Usytuowanie autostrad A1 i A4 sprawia, że Gliwice znajdują się na przecięciu ważniejszych europej-

skich szlaków handlowych. Dodatkowo w Gliwicach funkcjonuje Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, w której zlokalizowane są firmy zaangażowane w obrót towarowy z krajami trzecimi. 

Gliwice są również dobrze skomunikowane z innymi śląskimi miastami: są autostrady, jest Drogowa Trasa 

Średnicowa, droga krajowa nr 88, występują również terminale kontenerowe oraz port śródlądowy połączony 

z Odrzańską Drogą Wodną. 

W zaproponowanej pod rozwagę Pana Ministra sprawie zwrócił się do mnie prezydent Gliwic, pan Zyg-

munt Frankiewicz, i trudno odmówić mu racji. 

Krystian Probierz 
 


