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Nr 431 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem projektowanego aktu jest poprawa sprawności i efektywności realizacji zadań określonych w art. 28 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych, w zakresie 

prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach                 

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). Nierównomierność obciążenia pracą pomiędzy urzędami 

skarbowymi w danej izbie administracji skarbowej oraz niejednorodność struktury obsady kadrowej w komórkach 

karnych skarbowych w urzędach skarbowych, w których przeważają jednoosobowe stanowiska pracy, niekorzystnie 

wpływa na realizację przez naczelników urzędów skarbowych tych zadań. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia przewiduje wyznaczenie wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia 16 naczelników 

urzędów skarbowych, którym powierza się zadania w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz 

występowania przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa z ustawy 

o rachunkowości wraz z określeniem terytorialnego zasięgu ich działania, obejmującego obszar danego województwa. 

Projektowana zmiana pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi oraz zniweluje nierównomierne obciążenie 

pracą pomiędzy urzędami skarbowymi w ramach danej izby administracji skarbowej. W wyznaczonych urzędach 

skarbowych funkcjonować będą wieloosobowe komórki karne skarbowe zasilone pracownikami z urzędów skarbowych, 

które nie zostały wyznaczone do realizacji tych zadań na terenie danej izby administracji skarbowej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Materia regulowana opracowanym projektem zależna jest zatem wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Krajowa Administracja 

Skarbowa 

- urzędy skarbowe, 
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Dane własne Ministerstwa 

Finansów 
Naczelnicy urzędów 

skarbowych, którzy nie zostali 

wyznaczeni w projektowanym 

rozporządzeniu, po ujawnieniu 

czynu zabronionego będą 

przekazywać materiały 

uzasadniające podejrzenie 

popełnienia przestępstwa 

skarbowego, wykroczenia 

skarbowego oraz przestępstwa 

z ustawy o rachunkowości do 

wyznaczonego naczelnika 

urzędu skarbowego jako 

właściwego do 

przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego oraz do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izby administracji 

skarbowej, 

 

- Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej  
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występowania przed sądem. 

Częściowe obciążenie zadań 

dla naczelników wyznaczonych 

w projektowanym 

rozporządzeniu w zakresie 

nadzoru nad utworzonymi 

wieloosobowymi komórkami 

karnymi skarbowymi oraz 

odciążenie w tym zakresie 

naczelników urzędów 

skarbowych, którzy nie zostali 

wyznaczeni. 

Pozytywny wpływ na jakość  

i efektywność realizowanych 

zadań przez naczelnika urzędu 

skarbowego działającego jako 

organ postępowania 

przygotowawczego poprzez 

stworzenie lepszych 

możliwości dla działań 

w zakresie równomiernego 

obciążenia pracą w komórkach 

karnych skarbowych, wymiany 

doświadczeń pracowników 

w ramach nowych 

wieloosobowych komórek oraz 

zapewnienie ciągłości 

wykonywania działań w toku 

prowadzonych postępowań 

w sytuacji absencji 

pracowników. 

 

- dyrektor izby administracji 

skarbowej oraz Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej 

w sprawach wskazanych 

w Kodeksie karnym 

skarbowym działając jako 

organ nadrzędny nad 

finansowym organem 

postępowania 

przygotowawczego będą 

podejmować czynności w toku 

postępowań 

przygotowawczych 

prowadzonych przez 

wyznaczonych naczelników 

urzędów skarbowych. Brak 

potencjalnego zwiększenia 

obciążeń. 

 

Powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury 

- prokuratorzy 358 

prokuratur rejonowych 

- prokuratorzy 45 

prokuratur okręgowych 

- prokuratorzy 11 

prokuratur 

regionalnych 

- prokuratorzy 1 

Strona internetowa Prokuratury 

Krajowej  

W sytuacjach nadzoru 

procesowego prokuratora 

w zakresie spraw wskazanych 

w przepisach Kodeksu karnego 

skarbowego oraz Kodeksu 

postępowania karnego nadzór 

prokuratora będzie dotyczył 

postępowań 



Prokuratury Krajowej przygotowawczych 

prowadzonych przez 

wyznaczonych naczelników 

urzędów skarbowych. Brak 

potencjalnego zwiększenia 

obciążeń. 

Strony i uczestnicy 

postępowania 

przygotowawczego 

Brak danych  Neutralne – rozwiązanie nie 

narusza praw stron 

i uczestników postępowania 

przygotowawczego, ponieważ 

są one regulowane przepisami 

Kodeksu karnego skarbowego i 

Kodeksu postępowania 

karnego. Brak potencjalnego 

zwiększenia obciążeń. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z:  

1. Krajową Izbą Doradców Podatkowych, 

2. Stowarzyszeniem Podatników w Polsce, 

3. Konfederacją Lewiatan, 

4. Naczelną Radą Adwokacką, 

5. Krajową Izbą Radców Prawnych. 

Stosownie do § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) oraz art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) projekt 

rozporządzenia zostanie skierowany do opinii następujących organizacji związkowych: 

1. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; 

2. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 

3. Forum Związków Zawodowych; 

4. Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”; 

5. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych; 

6. Związku Zawodowego Skarbowców; 

7. Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej; 

8. Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP; 

9. Związku Zawodowego Celnicy PL; 

10. Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej; 

11. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej; 

12. Związku Zawodowego – CELKAS; 

13. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej; 

14. Ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Działających przy Wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych; 

15. Stowarzyszenia Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej; 

16. Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Finansów; 

17. Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Finansów. 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie 

Dialogu Społecznego. 

 

Termin przeprowadzenia konsultacji publicznych planowany jest na sierpień 2022 r. przez okres 2 tygodni. Natomiast z 

uwagi na planowaną datę wejścia w życie rozporządzenia oraz potrzebę jak najszybszego usprawnienia działań Krajowej 

Administracji Skarbowej przewiduje się przeprowadzenie opiniowania w skróconym terminie ustawowym, tj. 21 dni. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 



Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w projekcie nie 

spowodują zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów sektora finansów publicznych. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

Wprowadzana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Nie odnotowuje się również wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na powyższe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia 1 stycznia 2023 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 


