
 

 

Druk nr 926-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o poselskim projekcie ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (druk nr 827) 
 

Sejm na 28 posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 926  

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na 

posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące wniosek i poprawki: 

 

odrzucić projekt ustawy w całości; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku o odrzucenie będzie bezprzedmiotowość 

poprawek 

 

 

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 

 „Przepisy wprowadzające ustawę o Narodowej Administracji Skarbowej”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1, 2 i 7 należy głosować łącznie  

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawek nr 1, 2 i 7 będzie dostosowanie całości projektu 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 

do zmienionego nazewnictwa. 
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2) użyte w art. 1 wyrazy „Krajowej Administracji Skarbowej” zastąpić wyrazami „Narodowej 

Administracji Skarbowej”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

3) w art. 40: 

a) w pkt 3: 

– w lit. a skreślić tiret drugie, 

– lit. c nadać brzmienie: 

„c) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu: 

„§ 2a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem 

podatkowym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących 

wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których 

mowa w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a. 

§ 2b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem 

podatkowym – jako organ właściwy w sprawach interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14a § 1.”,”, 

b) pkt 42  nadać brzmienie: 

„42) w art. 138d: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 138d § 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we 

wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach 

należących do właściwości organów podatkowych.”, 

b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w 

formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia 

problemów technicznych uniemożliwiających złożenie 

pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub 

wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, 

pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu 

lub wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza 

w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej 

„Centralnym Rejestrem”.”, 

c) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie 

informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o treści 

postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.”, 

c) pkt 56 nadać brzmienie: 

„56) po art. 221 dodaje się art. 221a w brzmieniu: 

„Art. 221a. § 1. W przypadku wydania w pierwszej instancji przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, odwołanie od tej 
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decyzji służy do dyrektora izby administracji skarbowej 

właściwego dla podatnika w dniu zakończenia postępowania 

podatkowego. 

§ 3. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby 

administracji skarbowej zgodnie z § 2, odwołanie służy do 

dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu 

na siedzibę naczelnika urzędu celnoskarbowego, który wydał 

decyzję.”,”, 

d) w pkt 57 (w zmienianym art. 244§ 3) skreślić wyrazy „naczelnika urzędu celno-

skarbowego”, 

e) w pkt 58 (w zmienianym art. 246§ 2) skreślić wyrazy „naczelnika urzędu celno-

skarbowego”, 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

4) art. 114 nadać brzmienie: 

„Art. 114. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: 

1) w art. 2 w ust. 1 po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Krajowej Informacji Skarbowej;”; 

2) w art. 53 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) posiada kompetencje kierownicze; 

8) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy 

na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych – w 

przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu;”; 

3) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska: 

1) dyrektora generalnego urzędu; 

2) kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym 

przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, 

urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego 

wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a 

także zastępcy tych osób; 

3) wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

4) kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a 

także zastępcy tej osoby.”; 

4) uchyla się art. 53a; 

5) po art. 53a dodaje się art. 53b–53i w brzmieniu: 

„Art. 53b. 1. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza się niezwłocznie 

po zaistnieniu okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska. 

2. Obsadzenie stanowiska zastępcy kierującego departamentem lub komórką 

równorzędną, o którym mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska zastępcy 

wojewódzkiego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 52 pkt 3 oraz 

stanowiska zastępcy kierującego komórką organizacyjną, o którym mowa 

w art. 52 pkt 4, może nastąpić bez przeprowadzania naboru w drodze 
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przeniesienia członka korpusu służby cywilnej spełniającego wymagania na 

to stanowisko oraz posiadającego ostatnią pozytywną ocenę okresową na 

jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, 

sporządzoną w okresie 24 miesięcy poprzedzających przeniesienie. 

3. W przypadku przeniesienia członka korpusu służby cywilnej, o którym 

mowa w ust. 2, zatrudnionego w innym urzędzie, przepis art. 53g ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

4. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 

52 pkt 2–4, może nastąpić bez przeprowadzania naboru, w drodze 

oddelegowania osoby, o której mowa w art. 2 ust. 3, pod warunkiem 

spełniania przez nią wymagań na to stanowisko. 

5. Informację o przeniesieniu lub oddelegowaniu, o których mowa w ust. 2 i 4, 

zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii. 

6. Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie może nastąpić w 

drodze powierzenia pełnienia obowiązków. 

Art. 53c. 1. Informację o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, o którym 

mowa w art. 53b, ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 

powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w 

Biuletynie Kancelarii; przepisy art. 28 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, na które jest 

przeprowadzany nabór; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem, wynikające z przepisów ustaw; 

4) wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego 

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są 

pożądane; 

5)  informację o warunkach pracy na danym stanowisku; 

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 

ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%; 

7) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

8) wskazanie wymaganych dokumentów; 

9) termin i miejsce składania dokumentów; 

10) informację o metodach i technikach naboru. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, określa się w sposób 

następujący: 

1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na 

danym stanowisku; 

2) wymagania pożądane to pozostałe wymagania, pozwalające na 

optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku. 

4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 

53e ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

5. Ogłoszenie może zawierać informację o możliwości złożenia referencji 

dotyczących dotychczasowej działalności zawodowej kandydata. 
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Art. 53d. 1. Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 53b 

ust. 1, przeprowadza zespół liczący: 

1) co najmniej 5 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów – w 

przypadku naboru na stanowisko dyrektora generalnego urzędu i 

wojewódzkiego lekarza weterynarii; 

2) co najmniej 3 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów – w 

przypadku naboru na pozostałe wyższe stanowiska w służbie cywilnej. 

2. Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej ma charakter konkursu, w 

którym biorą udział kandydaci ubiegający się o dane stanowisko. 

3. Zespół powołuje: 

1) Szef Służby Cywilnej – w przypadku naboru na stanowisko dyrektora 

generalnego urzędu; 

2) dyrektor generalny urzędu – w przypadku naboru na stanowiska, o 

których mowa w art. 52 pkt 2; 

3) Główny Lekarz Weterynarii – w przypadku naboru na stanowiska, o 

których mowa w art. 52 pkt 3; 

4) dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego – w przypadku naboru na 

stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 4. 

4. W toku naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej ocenie podlega w 

szczególności doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych może być dokonana na zlecenie 

zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek 

zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o 

wyższe stanowisko w służbie cywilnej, uzyskanych w trakcie naboru. 

7. Szef Służby Cywilnej może skierować swojego przedstawiciela w celu 

obserwacji przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na stanowiska, o 

których mowa w art. 52 pkt 2–4. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesu naboru 

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej 

niezwłocznie nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub 

ponowne przeprowadzenie naboru. 

9. Wykonywanie przez członka korpusu służby cywilnej zadań, o których 

mowa w ust. 1 i 7, jest traktowane na równi z wykonywaniem przez niego 

obowiązków służbowych. 

Art. 53e. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 2 najlepszych kandydatów, 

spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

spełniających wymagania pożądane, których przedstawia odpowiednio: 

1) Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwemu ministrowi, 

przewodniczącemu komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, 

kierownikowi urzędu centralnego organu administracji rządowej albo 

wojewodzie – w przypadku naboru na stanowisko dyrektora 

generalnego urzędu; 
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2) dyrektorowi generalnemu urzędu – w przypadku naboru na stanowiska, 

o których mowa w art. 52 pkt 2; 

3) Głównemu Lekarzowi Weterynarii – w przypadku naboru na 

stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3; 

4) dyrektorowi Biura Nasiennictwa Leśnego – w przypadku naboru na 

stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 4. 

2. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w 

zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w 

gronie osób, o których mowa w ust. 1. 

Art. 53f. 1. Z przeprowadzonego naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej zespół 

sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, na które był 

przeprowadzany nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego nie więcej niż 2 najlepszych kandydatów, 

spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia 

kandydata; 

6) skład zespołu przeprowadzającego nabór. 

2. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio. 

Art. 53g. 1. Szef Służby Cywilnej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na pisemny 

wniosek odpowiednio:  

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  

2) właściwego ministra,  

3) przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów,  

4) kierownika urzędu centralnego organu administracji rządowej,  

5) wojewody  

– niezwłocznie przenosi na stanowisko dyrektora generalnego urzędu 

członka korpusu służby cywilnej albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera 

umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu 

służby cywilnej, wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to 

stanowisko.  

2. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie przenosi na stanowisko 

wymienione w art. 52 pkt 2 członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego 

w tym urzędzie albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera umowę o pracę 

na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, 

wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko.  

3. Członka korpusu służby cywilnej wybranego spośród osób wyłonionych w 

drodze naboru na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2, zatrudnionego w 

innym urzędzie, niezwłocznie przenosi na to stanowisko dyrektor generalny 

urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w 

porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym jest on 

zatrudniony.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytonrz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnjz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytonrz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnjz
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4. Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z właściwym wojewodą 

niezwłocznie przenosi na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 3 członka 

korpusu służby cywilnej albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera umowę 

o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby 

cywilnej, wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to 

stanowisko. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Osoba, o której mowa w art. 53d ust. 3 pkt 4, niezwłocznie przenosi na 

stanowisko wymienione w art. 52 pkt 4 członka korpusu służby cywilnej 

albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera umowę o pracę na czas 

nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, 

wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko. 

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

6. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia obsadzenia wyższego stanowiska w 

służbie cywilnej w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego 

obsadzenia tego samego stanowiska, może objąć je osoba wyłoniona w 

trakcie ostatniego naboru, o której mowa w art. 53f ust. 1 pkt 3. Przepisy 

ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.  

Art. 53h. Pracownika służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie 

cywilnej nie kieruje się na służbę przygotowawczą.  

Art. 53i. 1. Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby urzędu lub interes służby 

cywilnej, członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko 

w służbie cywilnej można przenieść w każdym czasie na stanowisko 

urzędnicze w tej samej miejscowości co najmniej równorzędne pod 

względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed zatrudnieniem 

na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, zgodne z jego kwalifikacjami i 

przygotowaniem zawodowym, a członka korpusu służby cywilnej, który 

przed zatrudnieniem na tym stanowisku nie był zatrudniony w służbie 

cywilnej – na inne stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, zgodne 

z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.  

2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:  

1) Szef Służby Cywilnej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na 

pisemny wniosek osoby wymienionej w art. 53g ust. 1 pkt 1–5 – w 

stosunku do członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na 

stanowisku dyrektora generalnego urzędu;  

2) dyrektor generalny urzędu – w stosunku do członka korpusu służby 

cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 2;  

3) Główny Lekarz Weterynarii – w stosunku do członka korpusu służby 

cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 3;  

4) osoby wymienione w art. 53d ust. 3 pkt 4 – w stosunku do członka 

korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w 

art. 52 pkt 4.  

3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4, do innego urzędu dokonuje 

się w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, do którego ma 

nastąpić przeniesienie.  

4. Członek korpusu służby cywilnej przeniesiony na zasadach określonych w 

ust. 1 zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono 

wyższe od przysługującego na nowym stanowisku pracy, przez okres:  

1) jednego miesiąca – jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie 

cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnrq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytonrz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytsmbr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnrr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytonrz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytsmjz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytsmrv
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnjz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnrq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytsmbr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgojvgmzc44dboaxdcmrsgqytqnrr
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2) dwóch miesięcy – jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie 

cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres dłuższy niż 3 

miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy;  

3) trzech miesięcy – jeżeli zajmował wyższe stanowisko w służbie 

cywilnej, z którego został przeniesiony, przez okres dłuższy niż 12 

miesięcy.”.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

5) w art. 122 w pkt 1 w lit. a dotychczasową treść oznaczyć jako tiret drugie i dodać tiret 

pierwsze w brzmieniu: 

„–  pkt 15a otrzymuje brzmienie: 

„15a) na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 i z 2015 poz. 211), w zakresie: 

a) posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub 

posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi 

przez kasę, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów 

tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów 

oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 

b) zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z 

podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub 

pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich 

spłaty 

– w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów;”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) art. 167 nadać brzmienie: 

„Art 167.1. Osoby zatrudnione w izbach skarbowych stają się z dniem 1 września 2016 

r. pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej i 

zachowują ciągłość pracy i służby. W sprawach wynikających ze stosunku 

pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. Osoby zatrudnione w izbach skarbowych, nie później niż do dnia 31 lipca 

2016 r., otrzymują pisemną informację o miejscu wykonywania 

obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak informacji w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, jest równoznaczny powierzeniu 

wykonywania obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 zatrudnione w jednostkach łączonych albo 

znoszonych stają się z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 

1 pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanych dalej, jednostkami „KAS" i zachowują 

ciągłość stosunku pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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4. Pracownicy izb skarbowych zatrudnieni przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy, 

Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie realizujący zadania w biurach 

Krajowej Informacji Podatkowej stają się pracownikami Biura Krajowej 

Informacji Skarbowej. 

5. Pracownicy zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów stają się 

pracownikami Krajowej Szkoły Skarbowości. 

6. Osoby zatrudnione w jednostkach łączonych albo znoszonych, nie później 

niż do dnia 30 listopada 2016 r., otrzymują pisemną informację o miejscu 

wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak 

informacji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, jest równoznaczny 

z wykonywaniem obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 6, 8–12 i 14–18 należy głosować łącznie 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 

13 

 

7) użyty w art. 167 w ust. 3 skrót „KAS” zastąpić skrótem „NAS”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

8) po art. 167 dodać art. 167a w brzemieniu: 

„Art. 167a. 1. W dniu wejścia w życie ustawy wszyscy funkcjonariusze celni, 

niezależnie od miejsca pełnienia służby i rodzaju wykonywanych zadań, 

stają się funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, zwanymi dalej 

,,funkcjonariuszami", pełniącymi służbę w jednostkach KAS i zachowują 

ciągłość służby. W sprawach wynikających ze stosunku służbowego stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

2. Wszyscy funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 zachowują uposażenie 

nie niższe od dotychczasowego oraz zachowują stopień nie niższy od 

dotychczasowego. 

3. W skład uposażenia, o którym mowa w ust. 2 wlicza się uposażenie 

podstawowe oraz wszelkie inne dodatki do uposażenia które dotychczas 

otrzymywał funkcjonariusz. 

4. Wszyscy funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 otrzymają najpóźniej do 

dnia 31 maja 2017 roku decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

określające nowe warunki pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, 

które uwzględniać będą posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe 

i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe miejsce 

zamieszkania. W treści decyzji funkcjonariusze otrzymają uposażenie nie 

niższe niż dotychczasowe w rozumieniu ust. 3 oraz otrzymają stopień co 

najmniej równoważny do stopnia dotychczas zajmowanego. Na treść 

decyzji w terminie 14 dni od odbioru przysługiwać będzie wniosek o 

ponowne rozpoznanie sprawy.”; 

– KP PO 

– odrzucić 
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9) art. 168 nadać brzmienie: 

„Art. 168. 1. Pracownicy wywiadu skarbowego i pracownicy wyodrębnionych komórek 

organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art.11g ust. 1 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze 

celni, którzy stali się funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostkach 

KAS, są uprawnieni, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., do 

wykonywania i realizacji zadań na podstawie  

art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, 14–17, art.14 ust. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w art. 

1. 

2. Pracownicy wywiadu skarbowego, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni, 

nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., do wykonywania czynności na 

podstawie art. 112–127 i art. 130 ustawy, o której mowa w art. 1. 

3. Pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej 

oraz funkcjonariusze celni, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni, nie 

dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r., do wykonywania czynności na 

podstawie art. 130 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

10) skreślić art. 169; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

11) skreślić art. 171; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

12) skreślić art. 172; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

13) w art. 172: 

a) ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS, o których mowa w art. 

36 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz stosunki służbowe osób 

pełniących służbę w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 

3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy, licząc od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz 

złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia 

służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r. 

2. Pracownik albo funkcjonariusz, któremu przedstawiono propozycję zatrudnienia 

albo pełnienia służby, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 

oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie 

oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem propozycji 

zatrudnienia albo pełnienia służby.”, 

b) ust. 7 nadać brzmienie: 
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„7. Od otrzymanych warunków zatrudnienia pracownikom przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do sądu pracy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu pracy dotyczące odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd 

bada, czy nowe warunki zatrudnienia uwzględniają posiadane kwalifikacje i 

przebieg dotychczasowej pracy, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

14) art. 173 nadać brzmienie: 

„Art. 173. 1. Do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz pracy  

w jednostkach KAS, od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne 

funkcjonariuszowi oraz pracownikowi wlicza się okres: 

1) służby w Służbie Celnej, 

2) pracy w: 

a) jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, 

b) izbach skarbowych i urzędach skarbowych, 

c) urzędach kontroli skarbowej, 

d) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, 

e) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, budżetu i instytucji finansowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, art. 158 i art. 208 ustawy, o której 

mowa w art. 1, nie stosuje się.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

15) skreślić art. 176; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

16) art. 177 nadać brzmienie: 

„Art. 177. W roku 2017 funkcjonariuszom, o których mowa w art. 167a ust. 

1,świadczenia socjalne są przyznawane na podstawie art. 211 ustawy, o 

której mowa w art. 1, a pracownikom, o których mowa w art. 167 ust. 1–6, 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego zgodnie z 

ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. poz. 111 i 2199).”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

17) po art. 185 dodać art. 185a w brzmieniu: 

„Art. 185a. Funkcjonariusze celni objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym 

zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ich 
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rodzin oraz niektórych innych ustaw, stają się funkcjonariuszami Służby 

Celno-Skarbowej.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

18) art. 188 nadać brzmienie: 

„Art. 188. 1. Dotychczasowe: 

1) składniki umundurowania oraz znaki identyfikacyjne w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, 

2) składniki umundurowania, oznaczenia stopni służbowych oraz inne 

oznaczenia identyfikacyjne Służby Celnej 

3) zachowują ważność nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy, 

o której mowa w art. 1. 

2. Pracownicy oraz funkcjonariusze, którzy wykonują obowiązki służbowe  

w składnikach umundurowania oraz noszą oznaczenia stopni służbowych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

19) po art. 190 dodać art. 190a w brzmieniu: 

„Art. 190a. Dotychczasowe pieczęcie, zamknięcia urzędowe, stemple i inne znaki 

stosowane przy wykonywaniu kontroli przez organy Służby Celnej 

zachowują ważność do czasu ich wymiany na pieczęcie, zamknięcia 

urzędowe, stemple i inne znaki odpowiadające wzorom określonym w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 65a ustawy, o której mowa w 

art. 1, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawki nr 19 i 20 należy głosować łącznie 

 

20) w art. 257 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wydane na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 3 ustawy uchylanej w art. 161 pkt 3, zachowuje 

moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 65a ustawy, 

o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia 20 października 2016 r. 

 

   Przewodniczący Komisji 

 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
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 (-) Andrzej Szlachta  (-) Jacek Sasin 

 


