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W związku z Pana pismem z dnia 20.01.2011 r., przekazanym pocztą elektroniczną na 
adres Izby Celnej w Katowicach uprzejmie informuję, Ŝe zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późniejszymi 
zmianami), udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie 
zgodnych z wnioskiem.  

ZłoŜony przez Pana wniosek z dnia 28.10.2010 r. dotyczył udostępnienia przez 
Naczelnika Urzędu Celnego w Częstochowie informacji publicznej zawierającej pełny wykaz 
stanowisk urzędniczych osób wykonujących w Urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i 
nazwiskami tych osób. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.12.2009 r. w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni słuŜbowych 
urzędników słuŜby cywilnej, mnoŜników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad 
ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu słuŜby cywilnej (Dz. 
U. Nr 211, poz. 1630), został określony wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy 
stanowisk. Zgodnie z pkt XIV załącznika Nr 1 do powołanego rozporządzenia, dla izb celnych i 
urzędów celnych ustalono następujące grupy stanowisk urzędniczych: 
1. stanowiska samodzielne w słuŜbie cywilnej, gdzie wyszczególniono stanowiska: starszy 

inspektor kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli 
akcyzowej, 

2. stanowiska specjalistyczne w słuŜbie cywilnej, gdzie wyszczególniono stanowiska: starszy 
komisarz akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy, inspektor akcyzowy. 

 
 W związku z powyŜszym, Dyrektor Izby Celnej w Katowicach, wydając decyzję nr 330000-
IOSW-063-98/2010 z dnia 4.01.2011 r., uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w 
Częstochowie i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji wskazał, 
Ŝe przy ponownym rozpatrywaniu sprawy naleŜy m.in. ustalić, czy w Urzędzie Celnym w 
Częstochowie zatrudnione są osoby na stanowiskach urzędniczych oraz, czy osoby te pełnią 
funkcje publiczne. 
  
 Mając na uwadze powyŜsze uprzejmie informuję, Ŝe Naczelnik Urzędu Celnego w 
Częstochowie pismem nr 333000-UPCR-055-1/11/WD z dnia 18.01.2011 r. udzielił Panu 
informacji publicznej w sposób i w formie zgodnych z Pana wnioskiem z dnia 28.10.2010 r. 
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