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Warszawa, dnia 5 maja 2015 r.
Poz. 30
ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia pakietu narzędzi i rozwiązań informatycznych służących:
1)

usprawnieniu odprawy granicznej oraz obsługi podmiotów uczestniczących w obrocie
towarowym, w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi oraz urządzających
i prowadzących gry hazardowe;

2)

wsparciu realizacji celów Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020

– powołuje się Radę Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC), zwaną
dalej „Radą”.
§ 2. W skład Rady wchodzą:
1)

Przewodniczący

–

nadinspektor

celny

Pan

Jacek

Kapica,

Podsekretarz

Stanu

w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej;
2)

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – nadinspektor celny Pan Sławomir Pichor, Zastępca
Szefa Służby Celnej w Ministerstwie Finansów;

3)

Drugi Zastępca Przewodniczącego, Koordynator Programu Platforma Usług Elektronicznych
Służby Celnej, zwanego dalej „Programem PUESC” – Pan Grzegorz Smogorzewski, radca
ministra w Departamencie Służby Celnej w Ministerstwie Finansów;

4)

Członkowie:
a)

Pan Piotr Daniel – Dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów –
w zakresie działań związanych z organizacją Służby Celnej,
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Pan Tomasz Michalak – Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów
– w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej,

c)

Pan Artur Janiszewski – Dyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli
Gier w Ministerstwie Finansów – w zakresie działań związanych z kontrolą wykonywaną
przez Służbę Celną, analizą ryzyka oraz koordynacją działań związanych z realizacją
obszaru granica,

d)

Pan

Wojciech

Bronicki

–

Dyrektor

Departamentu

Podatku

Akcyzowego

w Ministerstwie Finansów – w zakresie podatku akcyzowego,
e)

Pan Paweł Oracz – Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego
w Ministerstwie Finansów – w zakresie budowy Zintegrowanego Systemu Informacyjnego
Resortu Finansów i zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych,

f)

Pan Maciej Puto – Dyrektor Departamentu

Informatyzacji Usług Publicznych

w Ministerstwie Finansów – w zakresie wdrażania nowych i rozwoju funkcjonujących
systemów informatycznych, działań mających na celu zapewnienie właściwego
i kompleksowego utrzymania oraz modernizacji wdrożonych systemów informatycznych
dotyczących funkcjonowania środowiska systemów informacyjnych Służby Celnej, a także
użytkowanej w tym celu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów,
g)

Pan Grzegorz Brandebura – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji w Ministerstwie Finansów, wyznaczony do kierowania pracami Departamentu –
w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji Ministerstwa Finansów,

h)

nadinspektor celny Pan Mirosław Sienkiewicz – Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku –
w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi granicy lądowej,

i)

młodszy inspektor celny Pan Andrzej Chodubski – Dyrektor Izby Celnej w Warszawie –
w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi portów lotniczych,

j)

nadinspektor celny Pani Lidia Mołodecka – Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie – w zakresie
zadań realizowanych w obszarze obsługi portów morskich.

§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1)

wyznaczanie celów strategicznych Programu PUESC oraz podejmowanie decyzji odnośnie
sposobu ich realizacji;

2)

zatwierdzanie głównych dokumentów planistycznych i raportów z wykonania zadań oraz zmian
w tym zakresie dla Programu PUESC;

3)

zlecanie właścicielom biznesowym przygotowania projektów mających na celu realizację
Programu PUESC, w tym powoływanie Przewodniczącego i Członków Rad Projektów oraz
Kierowników Projektów;

4)

nadzór nad wykonaniem i certyfikacją budżetu rocznego Programu PUESC;
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nadzór i monitorowanie realizacji Programu PUESC, w tym w obszarze osiąganych korzyści,
dostarczanych produktów, usług i wydatkowania środków;

6)

określanie rekomendacji do współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców;

7)

przedstawianie Radzie Informatyzacji Resortu raportów z postępów Programu PUESC.
§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego należy:

1)

kierowanie pracami Rady;

2)

zwoływanie posiedzeń Rady;

3)

określanie innych form działania Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca

Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Pierwszego Zastępcy
Przewodniczącego obowiązki Przewodniczącego wykonuje Drugi Zastępca Przewodniczącego –
Koordynator Programu PUESC.
§ 5. Do zadań Drugiego Zastępcy Przewodniczącego – Koordynatora Programu PUESC należy
w szczególności:
1)

koordynacja działań w Programie PUESC, mających na celu uzyskanie zakładanych korzyści
z dostarczanych przez Program usług;

2)

inicjowanie i organizowanie bieżących działań Rady;

3)

prowadzenie działań mających na celu zapewnienie komunikacji, spójności i integracji
w Programie PUESC;

4)

prowadzenie działań mających na celu zapewnienie zasobów ludzkich i finansowych na rzecz
Programu PUESC;

5)

przygotowanie raportów, o których mowa w § 3 pkt 7;

6)

podejmowanie i rekomendowanie Radzie działań, które zapewnią osiągnięcie celów Programu
PUESC i korzyści wynikających z jego realizacji;

7)

zapewnienie spójności Programu PUESC oraz integralności jego produktów z Systemem
Informacyjnym Służby Celnej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu
Finansów;

8)

utrzymywanie aktualnego harmonogramu działań wraz z planowanym budżetem, miernikami
postępu prac i wskaźnikami ich osiągnięcia;

9)

bieżąca współpraca z Kierownikami Projektów.
§ 6. 1. Rada realizuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby niewchodzące w skład

Rady.
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§ 7. Obsługę administracyjną oraz wsparcie organizacyjne Rady zapewnia Departament Służby
Celnej w Ministerstwie Finansów.
§ 8. Przewodniczący Rad Projektów oraz Kierownicy Projektów realizujący projekty objęte
Programem PUESC są zobowiązani do:
1)

przekazywania do Koordynatora Programu PUESC miesięcznych raportów z postępu prac;

2)

niezwłocznego informowania Koordynatora Programu PUESC o występujących zagrożeniach
realizacji przedsięwzięć, a także o konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie
terminu, zakresu lub sposobu realizacji komponentów Programu, które mają lub mogłyby mieć
wpływ na inne komponenty lub przedsięwzięcia;

3)

zapewnienia Koordynatorowi Programu PUESC dostępu do wszelkich materiałów, dokumentacji
i informacji dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu PUESC;

4)

przekazywania na wniosek Koordynatora Programu PUESC, w terminie określonym
we wniosku, wyjaśnień i informacji w sprawach związanych z zakresem przedmiotowym
Programu PUESC.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Finansów: M. Szczurek

