Warszawa, dnia 02 listopada 2020 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

DOS15.105.9.2020

Pan
Sławomir Siwy
Przewodniczący
Związku Zawodowego Celnicy PL
ul. Otmuchowska 50
48-300 Nysa

Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo nr ZZ Celnicy PL-29/20 dotyczące planowanych zmian w ustawach w
zakresie stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uprzejmie informuję, że
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 zaistniała
konieczność natychmiastowego wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających
podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia i życia publicznego. Wobec
powyższego nadrzędnym celem stało się natychmiastowe przeciwdziałanie skutkom epidemii oraz
wysokie tempo prac legislacyjnych umożliwiające podejmowanie działań niwelujących
negatywny wpływ pandemii na życie społeczno-gospodarcze, w tym również na zagadnienia
związane ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa
w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
505 ze zm.). W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana: „specustawą”)
koncentrująca się na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Kolejne
nowelizacje ww. ustawy wprowadziły również zmiany w ustawie o Krajowej Administracji
Skarbowej, także w zakresie dotyczącym spraw ze stosunku służbowego. Zmiany te miały na celu
zapewnienie właściwego funkcjonowania KAS w obliczu zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Finansów opracowywany
jest projekt ustawy zmieniającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Wstępne propozycje
zmian są wynikiem analizy funkcjonujących od 1 marca 2017 r. rozwiązań i mają na celu
usprawnienie wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową. Przedmiotowy
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projekt znajduje się obecnie na etapie roboczych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi KAS.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.)
przyznaje uprawnienie organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego, w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych obejmujących
zagadnienia dotyczące zadań związków zawodowych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 tej ustawy organ
administracji rządowej kieruje projekt aktu prawnego do zaopiniowania do odpowiednich władz
statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni.
Następuje to jednak na etapie uzgodnień zewnętrznych, co wynika z § 35 ust. 4 uchwały Nr 190
Rady Ministrów Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadkach określonych w odrębnych przepisach
projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom ze wskazanymi w tych przepisach organami
lub podmiotami, których zakresu działania dotyczy projekt. Wobec powyższego, projekt ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zostanie przekazany do zaopiniowania
związkom zawodowym na etapie uzgodnień, tj. na etapie skierowania projektu do członków Rady
Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji.
Jednocześnie należy mieć jednak na uwadze przedłużający się stan pandemii wywołanej wirusem
SARS CoV-2 i ewentualną konieczność podejmowania natychmiastowych działań legislacyjnych,
których celem będzie podejmowanie dodatkowych działań służących łagodzeniu skutków kryzysu
wywołanego ww. wirusem oraz chorobą COVID-19.
Odnosząc się do ewentualnych zmian ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.
U. z 2020 r. poz. 723) uprzejmie informuję, że nie są procedowane żadne zmiany, które miałyby
niekorzystny wpływ na zabezpieczenie interesów funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w
zakresie nabywania uprawnień emerytalnych.
Z upoważnienia
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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