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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie likwidacji Urzędu Kontroli Skarbowej w War-
szawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu jest całkowicie niezrozumiała oraz kompletnie bezzasadna, i to 
z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że wyniki osiągane przez jednostkę były jedynymi z najlep-
szych wśród innych tego typu wydziałów w Polsce. W dniu likwidacji prowadzono tu dziewięćdziesiąt sie-
dem postępowań kontrolnych, a siedzibą placówki był budynek Skarbu Państwa, przystosowany w tym celu 
dużym nakładem środków finansowych. Dodatkowo likwidacja ta nie miała charakteru systemowego i doty-
czyła tylko radomskiego wydziału. 

W zaistniałej sytuacji mieszkańcy Radomia zostali zmuszeni, by dojeżdżać do pracy 100 km, pomimo że 
Radom spośród innych dawnych miast wojewódzkich włączonych do Mazowsza ma największą liczbę po-
datników i podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, na mocy opiniowanego obecnie rozporządzenia Ministra 
Finansów, powiaty lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu – 
Radom podlegałyby Urzędowi Kontroli Skarbowej w Kielcach. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Warszawie, będący mieszkańcami Radomia, nie mogliby wykonywać swojej pracy w miejscu 
zamieszkania i jego okolicy. Ponadto, pomimo zmiany właściwości miejscowej dyrektorów Urzędów Kon-
troli Skarbowej, w Radomiu nadal trzeba byłoby utrzymywać biuro kontroli skarbowej. Niezwykle ważnym 
argumentem jest również fakt, że na terenie Radomia i byłego województwa radomskiego jest zdecydowanie 
więcej podmiotów do kontroli niż na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Za zgodą Pana Ministra można jeszcze zmienić tę niekorzystną, nieuzasadnioną i szkodliwą decyzję dy-
rektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. 

W imieniu pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Rado-
miu, władz miasta oraz mieszkańców proszę o interwencję w tej ważnej sprawie. Przywrócenie wydziału 
zamiejscowego w Radomiu oraz wstrzymanie procesu legislacyjnego zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej są jeszcze możliwe 
do przeprowadzenia. 

Sprawa jest niezwykle ważna. Decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej jest kompletnie niezrozu-
miała! W oczywisty sposób dyskryminuje Radom, przyczynia się do pogłębienia problemu bezrobocia oraz 
zwiększa koszty funkcjonowania kontroli skarbowej! 
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