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Warszawa, dnia 15 lutego 2016 r.
Poz. 13
ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie 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 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 29 Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania
Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30)
w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)

uchyla się pkt 1;

2)

po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Przewodniczący – Pan Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
Szef Służby Celnej;”;

3)

uchyla się pkt 2;

4)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – inspektor celny Pan Jerzy Chrobak, Zastępca Szefa
Służby Celnej w Ministerstwie Finansów;”;

5)

w pkt 4:
a)

uchyla się lit. a,

b)

po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) inspektor celny Pan Wojciech Baranowski – Kierujący Departamentem Służby Celnej
w Ministerstwie Finansów – w zakresie działań związanych z organizacją Służby
Celnej,”,

c)

uchyla się lit. b,
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po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) Pan Jan Żrałek – Kierujący Departamentem Ceł w Ministerstwie Finansów –
w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej,”,

e)

uchyla się lit. c,

f)

po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) inspektor celny Pan Dariusz Staniów – Kierujący Departamentem 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,”,

g)

uchyla się lit. g,

h)

po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:
„ga) Pan Grzegorz Brandebura – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony
Informacji w Ministerstwie Finansów – w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji
Ministerstwa Finansów,”,

i)

uchyla się lit. h,

j)

po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:
„ha) młodszy inspektor celny Pan Waldemar Chaba – Dyrektor Izby Celnej w Białej
Podlaskiej – w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi granicy lądowej,”,

k)

uchyla się lit. i,

l)

po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:
„ia) młodszy inspektor celny Pani Maria Rutka – pełniąca obowiązki Dyrektora Izby
Celnej w Warszawie – w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi portów
lotniczych,”,

m) uchyla się lit. j,
n)

po lit. j dodaje się lit. ja w brzmieniu:
„ja) młodszy inspektor celny Pani Beata Kosk – pełniąca obowiązki Dyrektora Izby Celnej
w Gdyni – w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi portów morskich.”,

o)

po lit. ja dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) Pełnomocnik Szefa Służby Celnej do spraw koordynacji działań izb celnych
obsługujących drogowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne – w zakresie zadań
określonych w zarządzeniu Nr 2 Szefa Służby Celnej z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Szefa Służby Celnej do spraw koordynacji
działań izb celnych obsługujących drogowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Finansów: P. Szałamacha

