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W związku ze skierowaniem projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
oraz Służby Więziennej, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (RM-10-48-20) uprzejmie
przedstawiam następujące uwagi.
W celu zapewnienia spójności uregulowań dotyczących wszystkich formacji
mundurowych zgłaszam propozycję uzupełnienia projektowanej ustawy, o zmiany w ustawie o
Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiające przyznanie funkcjonariuszom Służby CelnoSkarbowej analogicznych rozwiązań w zakresie świadczeń motywacyjnych.
Wprowadzenie świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wynika
z faktu, że Służba Celno-Skarbowa jest najstarszą wiekiem służbą mundurową
i problem odchodzenia na emeryturę „mundurową” jej funkcjonariuszy jest szczególnie dotkliwy.
Przyjęcie powyższych rozwiązań w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
wprowadzi dla funkcjonariuszy z dużym stażem służby, doświadczeniem i wiedzą,
motywacyjnego rozwiązania finansowego mającego na celu zachęcenie ich do dalszego
pozostania w służbie i zapewni spójność uregulowań wszystkich formacji mundurowych w tym
zakresie.
W załączeniu przedstawiam szczegółowe propozycje zmian w ustawie o Krajowej
Administracji Skarbowej wraz z uzasadnieniem. Szacunkowe skutki regulacji w okresie 10 lat
przewidywane są na poziomie około 600 - 870 mln złotych przy założeniu, że co najmniej 40-60%
funkcjonariuszy pozostaje w służbie, w tym w pierwszym roku regulacji - 29 mln zł (ok. 4000
funkcjonariuszy).
W projektowanym art. 249a ust. 3, określono, że do stażu służby, uprawniającego do
świadczeń motywacyjnych, zalicza się również okresy zatrudnienia w administracji celnej od dnia
1 stycznia 1983 r. do dnia 14 września 1999 r., co zapewni funkcjonariuszom Służby CelnoSkarbowej takie same uprawnienia i na takich samych zasadach, jakie uzyskają funkcjonariusze
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służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
funkcjonariusze Służby Więziennej (po 25 latach służby i po 28 latach służby).
Ponadto pragnę zauważyć, że nie przedstawiono skutków finansowych utworzenia nowego funduszu
celowego.

Z poważaniem,
Tadeusz KOŚCIŃSKI
MINISTER FINANSÓW
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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