Warszawa, dnia 12 marca 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
BMI2.005.3.2019

Pan
Jacek Sasin
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Przewodniczący Zespołu do Spraw
Programowania Prac Rządu

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia
5 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, wniosek o
wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu uchwały Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej
Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.
Projektowana uchwała ma na celu ustanowienie Programu wieloletniego, którego głównym
celem będzie zapewnienie stabilnego finansowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
służącego rozwojowi tej organizacji zgodnie z założeniami strategii państwa, a także realizacji
zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
oraz kierunkach działań i rozwoju KAS.
Celem Programu jest w szczególności do:
 zwiększenia skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników
i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio zatrudnionych lub pełniących służbę
w KAS na skutek zastosowanych motywujących narzędzi regulacji wynagrodzeń i uposażeń,
 wzrostu konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS,
 zwiększenia skuteczności i efektywności poboru danin na rzecz państwa: podatków,
należności niepodatkowych, ceł oraz poprawie skuteczności zwalczania wykroczeń
i przestępstw, wykroczeń i przestępstw karnych skarbowych oraz nadużyć podatkowych – na
skutek zastosowania nowoczesnego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, zwiększenia bazy
sprzętowej, transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników
i funkcjonariuszy realizujących zadania kontroli celno-skarbowej,
 poprawy sprawności działania KAS dzięki zapewnieniu właściwych standardów powierzchni
biurowej dla każdego zatrudnionego, z uwzględnieniem dostępu do sieci i urządzeń
komputerowych, a także – obniżeniu kosztów bieżącej działalności wskutek rezygnacji
z najmu biur zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich.
Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra Finansów
Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia.
2. Projekt uchwały Rady Ministrów wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i OSR.
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