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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego jest pan członkiem, realizuje bardzo ambitny plan reform, 

akceptowany przez społeczeństwo i dający temu rządowi duże poparcie tego społeczeństwa. Pana resort ma 

w tym planie szczególne znaczenie – jest odpowiedzialny za dostarczenie środków na sfinansowanie 

poszczególnych projektów, np. sztandarowego obecnie programu 500+. Jeśli tych pieniędzy będzie za mało, 

to, po pierwsze, niektórych zamierzeń nie uda się zrealizować, po drugie, z uwagi na drastycznie niskie 

wpływy sam fakt rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość będzie mógł być skutecznie podważany.  

Dlatego też niepokoi mnie zjawisko spowolnienia prac legislacyjnych prowadzonych w resorcie. Wyraźne 

i konkretne zapowiedzi wyborcze dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego niestety nie zostały do 

chwili obecnej, pomimo upływu ponad pół roku, w pełni zrealizowane, szczególnie w zakresie podatku VAT, 

z którego wpływy uszczuplane są najbardziej. 

Panie Ministrze, dlaczego tak długo trwają prace nad zapowiedzianymi i koniecznymi projektami? Czy 

opowiada się Pan za nowelizacją obecnie obowiązującej ustawy, czy za uchwaleniem nowej ustawy o VAT, 

czy wręcz za nowym rozwiązaniem systemowym w zakresie prawa podatkowego? Kiedy możemy 

spodziewać się odpowiednich projektów w parlamencie? Proszę również o określenie, jakie jeszcze 

zamierzenia legislacyjne, w jakich sferach związanych z dochodami budżetu państwa i kiedy zamierza Pan 

zrealizować w najbliższym okresie. 

Mój niepokój pogłębia jeszcze stan faktyczny, który od pewnego czasu można zaobserwować w służbach 

Panu podległych. Chodzi o protesty w Służbie Celnej – jej funkcjonariusze sprzeciwiają się utracie statusu 

służby mundurowej, co ma nastąpić po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Gwałtowne przyśpieszenie prac nad tą ustawą przy jednoczesnym zastopowaniu reformy emerytalnej dla 

funkcjonariuszy celnych spowodowało załamanie się ich zaufania do kierownictwa Służby Celnej i 

Ministerstwa Finansów i związaną z tym falę protestów. 

Czy prawdą jest, że perturbacje na granicach, zaburzenia w odprawach celnych, strajk włoski, zwiększenie 

absencji chorobowej celników, wielokilometrowe kolejki do przejść granicznych skutkują przenoszeniem się 

podmiotów z odprawami do innych krajów Unii? Czy stosowana jest tzw. zielona fala, czyli wymuszanie, 

presja na odstępowanie od kontroli bądź wykonywanie jej w sposób pobieżny? Jak duże są szacowane straty, 

spadek dochodów budżetowych z tym związany? Czy obecny czas, kiedy trzeba maksymalizować wpływy do 

budżetu, jest najodpowiedniejszy do przeprowadzania zmian w aparacie fiskalnym, który jest odpowiedzialny 

za bezpośrednią realizację tych wpływów? Jak Pan minister zamierza zakończyć ten niekorzystny dla 

gospodarki stan chaosu na polskich granicach? 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


