
 

 

Druk nr 925-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 o Krajowej 

Administracji Skarbowej (druk nr 826) 

 

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 925 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: 

„o Narodowej Administracji Skarbowej”; 

– KP PO 
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– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawek nr 1–3 będzie dostosowanie całości projektu 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do zmienionego nazewnictwa. 

 

2) użyte w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Krajową Administrację Skarbową” zastąpić 

wyrazami „Narodową Administrację Skarbową”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

3) użyty w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 skrót „KAS” zastąpić skrótem „NAS”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

4) w art. 13 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów wyłonionych w drodze 

naboru, o którym mowa w Dziale VI Rozdziale 7 ustawy, na stanowisko Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej – sekretarza stanu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych .”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 4–7, 9, 10, 12–17, 19 i 36 należy głosować łącznie 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 

8, 11 i 18 

 

5) art. 19 nadać brzmienie: 

„Art. 19. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów wyłonionych 

w drodze naboru, o którym mowa Dziale VI rozdziale 7 ustawy na 

stanowisko Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – 

podsekretarzy stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Łączna liczba Zastępców, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym nie może być większa niż trzech.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

6) w art. 20 ust. 1 nadać brzmienie: 

 „1. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zastępuje Zastępca Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na 

wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje osobę wybraną spośród 
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kandydatów wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI rozdziale 7 

ustawy na stanowisko Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

7) art. 21 nadać  brzmienie: 

„Art. 21. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje osobę wybraną spośród 

kandydatów wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI 

rozdziale 7 ustawy na stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej. 

2. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

3. Powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z dniem wskazanym w 

akcie powołania lub odwołania. 

4. Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej można być nie dłużej niż 5 

lat. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć termin, o którym 

mowa w ust. 4, nie dłużej jednak niż o kolejne 5 lat. 

6. Osoba odwołana ze stanowiska dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 3 

miesięcy, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku 

pracy w KAS.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

8) w art. 21 w ust. 2: 

a) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;”, 

b) po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) posiadająca kompetencje kierownicze;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 8, 11 i 18 należy głosować łącznie 

 

9) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI rozdziale 7 

ustawy na stanowisko Zastępcy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

powołuje.  

2. Zastępcę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołuje Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Przepisy art. 21 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.”; 
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– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

10) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje osobę wybraną spośród 

kandydatów wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI 

rozdziale 7 ustawy na stanowisko Dyrektora izby administracji skarbowej. 

2. Dyrektora izby administracji skarbowej odwołuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

3. Powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z dniem wskazanym w 

akcie powołania lub odwołania. 

4. Dyrektorem izby administracji skarbowej w tej samej jednostce 

organizacyjnej można być nie dłużej niż 5 lat. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, może przedłużyć termin, o którym 

mowa w ust. 4, nie dłużej jednak niż o kolejne 5 lat. 

6. Osoba odwołana ze stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej 

zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia albo uposażenia 

przez okres 3 miesięcy, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na 

nowym stanowisku pracy albo służby w KAS.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

11) w art. 24 w ust. 2: 

a) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;”, 

b) po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) posiadająca kompetencje kierownicze;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

12) art. 26 nadać brzmienie: 

„Art. 26. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby 

administracji skarbowej powołuje osobę wybraną spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI rozdziale 7 

ustawy na stanowisko zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej.  

2. Zastępcę dyrektora izby administracji skarbowej odwołuje Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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13) art. 27 nadać brzmienie: 

„Art. 27. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek dyrektora izby 

administracji skarbowej, powołuje osobę wybraną spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI rozdziale 7 

ustawy na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego. 

2. Naczelnika urzędu skarbowego odwołuje Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

14) art. 31 nadać brzmienie: 

„Art. 31. 1. Dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu 

skarbowego powołuje osobę wybraną spośród kandydatów wyłonionych 

w drodze naboru, o którym mowa w dziale VI rozdziale ustawy na 

stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.  

2. Zastępcę naczelnika urzędu skarbowego odwołuje dyrektor izby 

administracji skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

15) art. 32 nadać brzmienie: 

„Art. 32. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby 

administracji skarbowej powołuje osobę wybraną spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI Rozdziale 7 

ustawy na stanowisko naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

2. Naczelnika urzędu celno-skarbowego odwołuje Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

16)  art. 34 nadać brzmienie: 

„Art. 34. 1. Dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu 

celno-skarbowego powołuje osobę wybraną spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze naboru, o którym mowa w Dziale VI Rozdziale 7 

ustawy na stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.  

2. Zastępcę naczelnika urzędu celno-skarbowego odwołuje dyrektor izby 

administracji skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 
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– odrzucić 

 

17)  w art. 42 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 oraz art. 252 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

18) w art. 44 w ust. 4: 

a) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;”, 

b) po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) posiadająca kompetencje kierownicze;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

19) w art. 44 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Przepisy art. 24 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.” 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

20) w art. 47: 

a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, mogą być zbierane i wykorzystywane  oraz  

przetwarzane przez organy KAS, bez zgody i wiedzy osoby które danej dotyczą 

tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter 

prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych czynności, z zastrzeżeniem 

ust. 4.”, 

b) po ust. 9 dodać ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem danych 

ujawniających pochodzenie etniczne lub przynależność wyznaniową, 

przechowuje się, z zastrzeżeniem ust. 11, przez okres niezbędny do wykonania 

ustawowych zadań przez organy KAS. Organy KAS dokonują weryfikacji tych 

danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji. 

11. Do przechowywania danych osobowych ujawniających pochodzenie etniczne 

lub przynależność wyznaniową osób, które zostały skazane za popełnienie 

przestępstwa skarbowego nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 10. 

W pozostałych przypadkach, dane osobowe ujawniające pochodzenie etniczne 

lub przynależność wyznaniową powinny zostać zniszczone niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania lub czynności w związku z którymi je pozyskano.”; 

 – KP Nowoczesna 

– odrzucić 
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21) w art. 48 w ust. 1: 

a) po wyrazach: „wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym 

w sprawie o przestępstwa” skreślić wyrazy: „lub wykroczenia”, 

b) po wyrazach: „oraz przestępstwa skarbowe” skreślić wyrazy: „lub wykroczenia 

skarbowe”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

22) art. 57 nadać brzmienie: 

„Art. 57. Kontroli celno-skarbowej podlegają podmioty zobowiązane do 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 

1 i 2, zwane dalej „kontrolowanymi”, o ile istnieje uzasadnione 

podejrzenie, iż popełniły one przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub 

w stosunku do których istnienie uzasadnione podejrzenie, że uczestniczą 

w zorganizowanej grupie przestępczej.”; 

 – KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

23) art. 61 nadać brzmienie: 

„Art. 61. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-

skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postępowanie dowodowe 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby umożliwić kontrolowanemu 

podmiotowi, czynny udział w przeprowadzanych czynnościach i nie 

zakłócać jego normalnego funkcjonowania.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

24)  w art. 62 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W przypadku gdy czynności kontrolne zmierzają do zabezpieczenia dowodów 

popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola jest 

wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

25)  w art. 63 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny 

przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin 

jej zakończenia. Przedłużenie terminu zakończenia kontroli celno-skarbowe, o 
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którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić tylko raz i na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

26) w art. 64 po ust. 7 dodać ust. 8–11 w brzmieniu: 

„8. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4 wymagają  uzyskania 

zgody sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu KAS, który 

zamierza dokonać tych czynności. Wyrażenie zgody lub odmowa jej wyrażenia 

następuje w formie postanowienie wydanego na wniosek organu KAS. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać uzasadnienie dokonania 

czynności o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4. 

10. Sąd rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 8 na posiedzeniu niejawnym w 

składzie jednego sędziego. 

11. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 8, organowi KAS przysługuje zażalenie. Do 

zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

27) po art. 65 dodać art. 65a w brzmieniu: 

„Art. 65a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych 

znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia identyfikacji organu wykonującego kontrolę oraz należytego 

zabezpieczenia tożsamości wyrobów, urządzeń, pomieszczeń i innych 

obiektów, na które są nakładane zamknięcia urzędowe i inne znaki.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

28) art. 76 nadać brzmienie: 

„Art. 76. 1. Przed przystąpieniem do przeszukania lokali mieszkalnych, innych 

pomieszczeń i miejsc lub rzeczy kontrolowanego, kontrolujący okazuje 

kontrolowanemu postanowienie sądu o wyrażeniu na nie zgody. Przepisy 

Kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu odnoszące się do Policji 

stosuje się odpowiednio do kontrolujących. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki kontrolujący może dokonać 

przeszukania, o którym mowa w ust. 1, gdy istnieją uzasadnione podstawy 

do przypuszczenia, że dowody znajdują się w miejscu przeszukania, bez 

uprzedniej zgody właściwego sądu rejonowego. Przepis ust. 1 zdanie 

trzecie stosuje się. 

3. Przeszukanie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez 

właściwy sąd rejonowy. W zakresie nieuregulowanym przepis art. 220 § 3 

Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

4. W razie odmowy zatwierdzenia przeszukania wszelkie materiały i 

informacje zebrane w toku czynności ulegają niezwłocznemu zniszczeniu 

po otrzymaniu ostatecznego postanowienia sądu. Materiały i informacje, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowią dowodu w kontroli 
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celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym, 

postępowaniu celnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

5. W przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w 

posiadaniu osób trzecich, osoby te są obowiązane je udostępnić, w celu 

przeszukania, na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego. Przepisy 

ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

29) w art. 82 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, stronie przysługuje odwołanie, o którym mowa 

w art. 221 Ordynacji podatkowej, do dyrektora izby administracji skarbowej.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

30)  art. 115 nadać brzmienie: 

„Art. 115. 1. Pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3, art. 113 

ust. 1 i art. 114 ust. 1, a także przeprowadzanie czynności operacyjno-

rozpoznawczych, o których mowa w art. 111 ust. 2 jest dopuszczalne po 

uzyskaniu uprzedniej zgody sądu rejonowego właściwego dla siedziby 

organu KAS, który zamierza pozyskać te dane lub przeprowadzić 

czynności operacyjno-rozpoznawcze.  

2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, organ KAS składa we 

właściwym sądzie rejonowym wniosek wraz ze wskazaniem okoliczności 

i podaniem materiałów uzasadniających udostępnienie danych lub 

przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych wymienionych 

w ust. 1 powyżej. 

3. Sąd rozpoznaje wniosek o którym mowa w ust. 2 powyżej na posiedzeniu 

niejawnym, bez udziału stron. Rozpoznanie wniosku następuje 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu. 

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 lub odmowa jej wyrażenia 

następuje w formie postanowienia, na które wnioskodawcy przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednie zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

5. Wszelkie informacje i materiały uzyskanie z uchybienie ust. 1 nie mogą 

stanowić dowodu w kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej lub 

postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu w 

sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

31) w art. 118 ust. 11 nadać brzmienie: 

„11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i 
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dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz sposób 

przechowywania, przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych 

lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności, a także wzory stosowanych 

druków i rejestrów uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru tych 

czynności oraz uzyskanych lub wytworzonych materiałów i dokumentów.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

32) w art. 130 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje, tryb wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

oraz sposób posługiwania się nimi, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony 

funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz osób 

udzielających pomocy przy wykonywaniu tych czynności.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

33) w art. 136: 

a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 

1) pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika 

urzędu celno-skarbowego; 

2) żądanie funkcjonariusza mającego pisemne upoważnienie osób, o których 

mowa w pkt 1 

– o ile podmioty te przedłożą postanowienie sądu rejonowego zezwalające na 

ujawnienie tych danych.”, 

b) po ust. 4 dodać ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do uzyskania zgody sądu, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 

art. 64 ust. 8–11.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

34) w art. 171 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, we wskazanym terminie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie proponowanych warunków.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

35) w art. 206 ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza skierowania do komisji lekarskich kandydata do służby oraz 

funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zawarcia w nim 

informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza 

do pełnienia służby.”; 
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– KP PiS 

– przyjąć 

 

36) W Dziale VI dodać Rozdział 7 w brzmieniu: 

„Rozdział 7 

Nabór na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji skarbowej 

Art. 251a. 1. Stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz 

ich zastępców może zajmować osoba, która: 

1) ma obywatelstwo polskie; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w 

urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

5) posiada kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, 

ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami 

podyplomowymi w zakresie prawa, ekonomii lub zarządzania; 

6) ma co najmniej pięcioletni staż pracy w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach 

mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co najmniej 

trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) ma nieposzlakowaną opinię; 

8) ma wiedzę zawodową odpowiadającą zakresowi zadań 

wykonywanych na danym stanowisku; 

9) posiada kompetencje kierownicze; 

10) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy. 

2. Stanowisko naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-

skarbowego może zajmować osoba, która spełnia wymagania określone w 

ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 oraz ma co najmniej trzyletni staż pracy w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w 

urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych, w tym co 

najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. 

3. Stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz zastępcy 

naczelnika urzędu celno-skarbowego może zajmować osoba, która spełnia 

wymagania określone w ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 oraz ma co najmniej dwuletni 

staż pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego 

nadzorowanych, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku 

kierowniczym. 

Art. 251b. 1. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 251a, wyłania się w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na który składa się: 

1) test wiedzy; 

2) ocena kompetencji kierowniczych; 
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3) rozmowa kwalifikacyjna. 

2. Nabór przeprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających obsadzenie stanowiska. 

3. Nabór przeprowadza zespół powołany przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, liczący co najmniej 5 członków, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wydać 

zarządzenie w sprawach dotyczących organizacji naboru na stanowiska, o 

których mowa art. 252. 

Art. 251c. 1. W wyniku naboru zespół wyłania nie więcej niż dwóch kandydatów, 

spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

spełniających wymagania pożądane, których przedstawia odpowiednio: 

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – w 

przypadku naboru na stanowisko Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej i jego zastępców – podsekretarzy stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

2) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku naboru na 

stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby 

administracji skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, Dyrektora Szkoły i Dyrektora Centrum, 

3) Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – w przypadku naboru 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 

4)dyrektorowi izby administracji skarbowej – w przypadku naboru na 

stanowiska zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, 

naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

5) naczelnikowi urzędu skarbowego – w przypadku naboru na 

stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego; 

6) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego – w przypadku naboru na 

stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu w zakresie 

spełniania wymogu określonego w art. 251a ust. 1 pkt 7 przez właściwą 

komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

Art. 251d. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przenosi osobę będącą członkiem 

korpusu służby cywilnej albo zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony 

z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, w przypadku 

powołania jej odpowiednio na stanowisko dyrektora izby administracji 

skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej albo zastępcy Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Dyrektor izby administracji skarbowej przenosi osobę będącą członkiem 

korpusu służby cywilnej albo zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony 

z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, w przypadku 

powołania jej na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego albo 

naczelnika urzędu-celno-skarbowego. 

3. Dyrektor izby administracji skarbowej albo dyrektor Krajowej Informacji 

Skarbowej przenosi osobę będącą członkiem korpusu służby cywilnej albo 

zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbzgmztgltqmfyc4mzsgaydemrugm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbzgmztgltqmfyc4mzsgaydemrvge
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korpusu służby cywilnej, w przypadku powołania jej odpowiednio na 

stanowisko zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej albo zastępcy 

dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Art. 251e. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia właściwej 

organizacji i funkcjonowania jednostki organizacyjnej minister właściwy 

do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, może bez przeprowadzenia naboru powołać dyrektora izby 

administracji skarbowej, zastępcę dyrektora izby administracji skarbowej 

albo naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego, za ich 

zgodą, na takie samo stanowisko w innej izbie administracji skarbowej 

albo w innym urzędzie skarbowym lub celno-skarbowym. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej przenosi członka korpusu 

służby cywilnej na stanowisko dyrektora izby administracji 

skarbowej; 

2) dyrektor izby administracji skarbowej przenosi członka korpusu 

służby cywilnej odpowiednio na stanowisko zastępcy dyrektora izby 

administracji skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego lub 

urzędu celno-skarbowego. 

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z odwołaniem ze 

stanowiska, które osoba powołana zajmowała w innej jednostce 

organizacyjnej przed powołaniem. 

Art. 251f. 1. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora izby administracji 

skarbowej lub dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej wyznacza osobę zajmującą stanowisko zastępcy 

dyrektora odpowiednio w izbie administracji skarbowej lub w Krajowej 

Informacji Skarbowej, do realizacji zadań odpowiednio dyrektora izby 

administracji skarbowej lub dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Wyznaczenie osoby może nastąpić na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, z 

możliwością jednokrotnego przedłużenia tego okresu o nie więcej niż 6 

miesięcy. 

2. Do czasu powołania na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego lub 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wyznacza do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego 

lub urzędu celno-skarbowego odpowiednio osobę zajmującą stanowisko 

zastępcy naczelnika urzędu skarbowego lub zastępcy naczelnika urzędu 

celno-skarbowego. W przypadku braku stanowiska zastępcy naczelnika 

urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej wyznacza do realizacji zadań naczelnika urzędu 

skarbowego lub urzędu celno-skarbowego osobę będącą członkiem 

korpusu służby cywilnej, która ma co najmniej trzyletni staż pracy w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego 

nadzorowanych, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku 

kierowniczym. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

3. Wyznaczenie osób do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie 

oznacza zmiany zajmowanego przez te osoby stanowiska. 

Art. 251g. 1. W przypadku gdy dwa kolejne nabory, przeprowadzone z uwzględnieniem 

terminów, o których mowa w art. 251f ust. 1, nie wyłonią żadnego 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbzgmztgltqmfyc4mzsgaydemrzgm
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kandydata, minister właściwy do spraw finansów publicznych może bez 

przeprowadzenia naboru powołać członka korpusu służby cywilnej na 

stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej, dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej oraz ich zastępców albo naczelnika urzędu 

skarbowego lub urzędu celno-skarbowego i ich zastępców. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1)Szef Krajowej Administracji Skarbowej przenosi członka korpusu 

służby cywilnej odpowiednio na stanowisko dyrektora izby 

administracji skarbowej albo dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej; 

2) dyrektor izby administracji skarbowej przenosi członka korpusu 

służby cywilnej na stanowisko zastępcy dyrektora izby administracji 

skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego albo urzędu celno-

skarbowego i ich zastępców; 

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przenosi członka korpusu 

służby cywilnej na stanowisko zastępcy dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej. 

3. Członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany spełniać wymagania na to stanowisko, określone w art. 251a, 

oraz posiadać ostatnią pozytywną ocenę okresową na jednym z dwóch 

najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w 

okresie 24 miesięcy poprzedzających powołanie. 

4. Weryfikacji wymagań, o których mowa w ust. 3, dokonuje Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Art. 251h. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale w sprawach 

dotyczących naboru na stanowiska, o których mowa w art. 251a, przepisy 

art. 53c, art. 53d ust. 6–9, art. 53e ust. 2 i art. 53f ustawy z dnia 21 listopada 

2008 roku o służbie cywilnej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ... – 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku powołania osoby niebędącej członkiem korpusu służby 

cywilnej, stosuje się przepisy art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o służbie cywilnej i art. 53h ust w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ... 

– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Do przeniesienia członka korpusu służby cywilnej odwołanego ze 

stanowiska, o którym mowa w 1a, stosuje się odpowiednio przepis art. 63i 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia ... – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej.”. 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

Warszawa, dnia 20 października 2016 r. 

 

 Przewodniczący Komisji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbzgmztgltqmfyc4mzsgaydemrugm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjygqydkltqmfyc4mrygy4tamzsgu
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjygqydkltqmfyc4mrygy4tamzxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjygqydkltqmfyc4mrygy4tamzxge
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