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UZASADNIENIE 

 

Zastąpienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie 

legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej 

Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 641) 

projektowanym rozporządzeniem wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego, 

wprowadzonej przepisem art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  

o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). 

Zmienione upoważnienie ustawowe, obecnie zawarte w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”,  zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów legitymacji służbowych, 

organów właściwych do ich wydawania, trybu wydawania, wymiany i ich zwrotu oraz 

okoliczności złożenia do depozytu i zwrotu legitymacji służbowych, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia właściwej ich ochrony oraz możliwości identyfikacji osoby wykonującej 

czynności służbowe. 

Obecnie, kwestie związane z ww. legitymacjami służbowymi odpowiednio funkcjonariuszy 

służby celno-skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami” oraz osób zatrudnionych  

w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej 

„pracownikami”, są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 

marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej (Dz.U. poz. 641).  

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  

o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przepisy ww. 

rozporządzenia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o KAS, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2020 r.  

Wobec powyższego istnieje potrzeba wydania w ww. zakresie przez Ministra Finansów 

nowego aktu wykonawczego. 

Projektowane rozporządzenie, co do zasady, przejmuje rozwiązania zawarte w dotychczas 

obowiązującym rozporządzeniu, w tym także określa, podobne do obowiązujących obecnie, 

wzory legitymacji służbowych. Uzupełnieniu uległy ujęte w załączniku nr 1 i 2 do 

rozporządzenia objaśnienia i uwagi do wzorów legitymacji służbowych. Jednak główna 
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zmiana polega na dodaniu okładek do legitymacji służbowych funkcjonariuszy i 

pracowników. 

Wprowadzenie okładek legitymacji służbowych przyczyni się do zwiększenia trwałości 

używanych legitymacji służbowych, jak i ułatwi ich okazywanie przez funkcjonariuszy  

i pracowników podczas wykonywanych czynności służbowych. 

Wprowadzone w § 2 projektu załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, określają odrębne dla 

funkcjonariuszy i pracowników wzory legitymacji służbowych, które będą się składać  

z okładki legitymacji służbowej oraz części wewnętrznej legitymacji służbowej. Okładki 

zostaną wykonane z materiału skóropodobnego w kolorze czarnym.  

Okładka legitymacji służbowej funkcjonariusza będzie posiadała, na dole, nadrukowany znak 

graficzny Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast powyżej ww. znaku graficznego 

Krajowej Administracji Skarbowej będzie możliwe przypinanie przez nieumundurowanego 

funkcjonariusza patki lub paska, umożliwiającego zamocowanie znaku identyfikacji osobistej 

funkcjonariusza. Przedmiotowy znak identyfikacji osobistej funkcjonariusza będzie 

przepinany na okładkę legitymacji służbowej jedynie w przypadku wykonywania czynności 

służbowych przez nieumundurowanego funkcjonariusza. Powyższe rozwiązanie jest zgodne  

z postanowieniami art. 3 ust. 2 ustawy o KAS stanowiącymi, że w przypadku wykonywania 

czynności przez nieumundurowanego funkcjonariusza do legitymacji służbowej może być 

dołączony znak identyfikacji osobistej funkcjonariusza. 

Z kolei okładka legitymacji pracownika będzie w każdym przypadku posiadała, na środku, 

nadrukowany znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej.  

W § 3 projektu rozporządzenia zamieszczono regulacje określające organy właściwe do 

wydawania legitymacji służbowych. Przyjęto, że legitymacje służbowe będą wydawane, tak 

jak dotychczas, jedynie przez organy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2-4 ustawy  

o KAS.  

Tak więc, 

− dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorom izb administracji skarbowej, 

funkcjonariuszom i pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym  

w Krajowej Szkole Skarbowości oraz funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i pracownikom 

zatrudnionym w tym urzędzie legitymacje służbowe będzie wydawał Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, 
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− funkcjonariuszom i pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym  

w Krajowej Informacji Skarbowej legitymacje służbowe będzie wydawał dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej,  

− funkcjonariuszom i pracownikom, odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym  

w izbie administracji skarbowej, legitymacje służbowe będzie wydawał dyrektor izby 

administracji skarbowej. 

W § 4 projektu rozporządzenia znajduje się postanowienie analogiczne, jak w obecnie 

obowiązującym rozporządzeniu, dotyczące odbioru legitymacji służbowych. Stąd też zgodnie 

z tym przepisem funkcjonariusz, jak i pracownik, po otrzymaniu legitymacji służbowej 

potwierdzają jej odbiór własnoręcznym podpisem. 

W § 5 i 6 projektu rozporządzenia wskazano tryb wymiany i zwrotu legitymacji służbowych, 

który odpowiada podobnym regulacjom zawartym w dotychczas obowiązującym 

rozporządzeniu. 

W § 7 projektu rozporządzenia wymieniono okoliczności, w których legitymacja służbowa 

podlega złożeniu do depozytu. Powyższe dotyczy przypadku udzielenia funkcjonariuszowi  

i pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego. 

Ponadto zobligowano funkcjonariusza i pracownika do zdeponowania legitymacji służbowej  

w przypadku zawieszenia go w pełnieniu obowiązków służbowych oraz we wskazanych  

w projekcie rozporządzenia przypadkach przeniesienia oraz oddelegowania. Należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 178 ust. 8 ustawy o KAS, w okresie zawieszenia można 

powierzyć funkcjonariuszowi wykonywanie innych obowiązków służbowych. Mając na 

uwadze przepis art. 178 ust. 9 zdanie drugie ustawy o KAS, w projekcie rozporządzenia 

wskazano, że w takiej sytuacji funkcjonariusz zwolniony jest z obowiązku złożenia 

legitymacji służbowej do depozytu. 

W § 8 projektu rozporządzenia wymieniono przypadki, w których funkcjonariusz i pracownik 

zobligowani zostają do zwrotu legitymacji służbowych. Zwrot taki będzie następował  

w sytuacji zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego, wygaśnięcia albo 

rozwiązania stosunku pracy oraz we wskazanych w pkt 3-5 przypadkach przeniesienia. 

W § 9 projektu zamieszczono regulacje analogiczne, jak w obecnie obowiązującym 

rozporządzeniu odnoszące się do rejestracji legitymacji służbowych. 
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Zgodnie z postanowieniami § 10 projektu, projektowane zmiany wejdą w życie z dniem  

1 stycznia 2020 r. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych, gdyż z postanowień art. 30 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

niektórych innych ustaw wynika, że legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego 

w przepisach dotychczas obowiązującego rozporządzenia, zachowują ważność do czasu 

wydania legitymacji służbowych wydanych według wzoru określonego w przepisach 

projektowanego obecnie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r. 

Ponadto należy zauważyć, że z postanowień art. 73 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 listopada 

2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53) wynika, że dokumenty 

publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru 

określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań 

odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal 

wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres:  

1) 2 lat – w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, 

2) 4 lat – w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej  

– od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 2 pkt 32 lit. j i k ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o dokumentach publicznych, legitymacje służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

oraz osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 

zostały zaliczone do dokumentów publicznych kategorii pierwszej. 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt nie 

wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami  

i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

Projekt nie wpływa  na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

oraz na rodzinę i osoby niepełnosprawne.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, 

projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny 

(www.rcl.gov.pl). 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, co oznacza brak obowiązku jego 

notyfikacji w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

 


