
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”, minister właściwy do 

spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organy Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS) do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia 

terytorialnego zasięgu ich działania, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie 

zadań KAS. 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację przez Ministra Finansów ww. delegacji 

ustawowej. Dotyczy wykonywania zadań wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy 

 o KAS, tj. prowadzenia przez naczelników urzędów skarbowych postępowań 

przygotowawczych oraz występowania w postępowaniu przed sądem w sprawach  

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w zakresie określonym w ustawie z dnia  

10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301) oraz 

w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie przewiduje wyznaczenie wymienionych w załączniku do niego 

naczelników urzędów skarbowych, którym powierzono wykonywanie ww. zadań na obszarze 

objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych. Projekt 

rozporządzenia zakłada wyznaczenie w załączniku wszystkich naczelników urzędów 

skarbowych, którzy od 1 stycznia 2023 r. będą wykonywali te zadania. W każdym 

województwie zostanie wyznaczony jeden naczelnik urzędu skarbowego. 

W obecnym stanie prawnym w każdym urzędzie skarbowym są realizowane zadania w zakresie 

prowadzenia postępowań przygotowawczych i postępowań mandatowych. Wynika to 

z przepisu art. 28 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o KAS, zgodnie z którym do zadań naczelnika urzędu 

skarbowego należy rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych 

i wykroczeń skarbowych w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz 

przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie 

tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym naczelnik urzędu skarbowego jest finansowym 

organem postępowania przygotowawczego (art. 53 § 37 kks), a właściwość rzeczową do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych określa przepis art. 133 § 1 pkt 2 kks. W zakresie 

postępowania mandatowego zakres kompetencji naczelnika urzędu skarbowego określa przepis 

art. 136 kks. Ponadto naczelnik urzędu skarbowego prowadzi postępowania przygotowawcze 

w sprawach o przestępstwa określone w art. 77 - 79 ustawy o rachunkowości na podstawie 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów 

uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do 

wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których 

prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 522). Po zakończeniu postępowania przygotowawczego naczelnik urzędu skarbowego 

inicjuje postępowanie sądowe m.in. przez wniesienie aktu oskarżenia i występuje przed sądem 

w charakterze oskarżyciela (art. 155 § 4 kks, art. 331 § 1 kpk). 

https://sip.lex.pl/#/document/16796295?cm=DOCUMENT


Natomiast terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych został określony 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017  r. w sprawie 

terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, 

naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby 

dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. 2022 r. poz. 361). 

Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 

2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są 

wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 

poz. 2456), wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o KAS, reguluje właściwość tzw. 

wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Projektowaną regulacją zostaną objęte postępowania przygotowawcze i postępowania przed 

sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa 

określone w ustawie rachunkowości, prowadzone wobec wszystkich podmiotów, w tym 

podatników i płatników, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o KAS. 

Specyfika obszaru postępowań karnych skarbowych nie wskazuje na potrzebę utrzymania 

realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych i występowania przed 

sądem wobec niektórych podatników i płatników w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych 

bowiem czyny zabronione będące przedmiotem postępowań przygotowawczych 

prowadzonych przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz zakres 

prowadzonych czynności procesowych nie odbiega od postępowań w tych sprawach 

prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych ogólnej właściwości. Zatem zadania 

naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w zakresie prowadzenia postępowań 

przygotowawczych i występowania przed sądem przejmą wyznaczeni naczelnicy urzędów 

skarbowych wskazani w załączniku do niniejszego projektu rozporządzenia. Projektowana 

zmiana pozwoli na ujednolicenie na terenie całego kraju zasad ustalania właściwości 

finansowych organów postępowania przygotowawczego do prowadzenia postępowań 

przygotowawczych przez wyłączenie dodatkowego kryterium podmiotowego przy ustalaniu 

właściwości dotyczącego niektórych podatników i płatników, które determinowało dotychczas 

właściwość naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w tych sprawach. 

Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego, 

w którym funkcjonują komórki karne skarbowe. Najczęściej są to jednoosobowe stanowiska, 

które w niektórych urzędach skarbowych realizują również inne, dodatkowe zadania poza 

prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz 

o przestępstwa z ustawy o rachunkowości. W tym zakresie podnoszone są negatywne skutki 

takiego stanu: problem zastępstw w związku z absencją pracownika zatrudnionego na ww. 

jednoosobowym stanowisku, niekorzystne warunki w zakresie wymiany doświadczeń 

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast wieloosobowe stanowiska karne skarbowe 

funkcjonują jedynie w niektórych urzędach skarbowych najczęściej w dużych miastach. Ta 

niejednorodność struktury ww. komórek i różny stan obsady w istotny sposób wpływa na 

sprawność realizowanych zadań oraz znacząco utrudnia możliwość zarządzania kadrą 

pracowników realizującą ww. zadania (zwłaszcza przy jednoosobowej obsadzie). Ponadto 

obecna organizacja realizacji zadań nałożonych na naczelników urzędów skarbowych z zakresu 



postępowań w sprawach karnych skarbowych oraz postępowań o przestępstwa z ustawy  

o rachunkowości utrzymuje nierównomierne obciążenie pracą w poszczególnych urzędach 

podległych danej izbie administracji skarbowej. W konsekwencji aktualnie zarządzanie 

zasobami kadrowymi na poziomie województwa jest bardzo utrudnione (duże rozdrobnienie 

zasobów). 

Proponowane zmiany w § 1 pkt 2 projektowanego rozporządzenia przewidują powierzenie 

wyznaczonym na poziomie województwa naczelnikom urzędów skarbowych prowadzenia 

postępowań przygotowawczych oraz występowania przed sądem w sprawach karnych 

skarbowych oraz z ustawy o rachunkowości. W projektowanym rozporządzeniu wyznacza się 

16 naczelników urzędów skarbowych (wskazanych w załączniku), którzy będą zobowiązani do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz występowania przed sądem w tych sprawach 

wraz z określeniem terytorialnego zasięgu ich działania, obejmującego obszar danego 

województwa. 

Projektowana regulacja nie wpływa na właściwość naczelników urzędów skarbowych  

w zakresie prowadzenia postępowania mandatowego. Nadal wszyscy naczelnicy urzędów 

skarbowych będą prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe. Powyższe 

rozwiązanie wynika z uproszczonego charakteru postępowania mandatowego oraz dużej liczby 

ujawnianych wykroczeń skarbowych, tj. czynów o mniejszej wadze o charakterze formalnym 

i porządkowym. Ponieważ ujawnianie i wymierzanie grzywien w drodze mandatu karnego 

w praktyce realizują również pracownicy innych komórek urzędów skarbowych niż komórki 

karne skarbowe wskazane jest utrzymanie dotychczasowej właściwości naczelników urzędów 

skarbowych w tym zakresie. 

W związku z tym w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz 

przestępstwa z ustawy o rachunkowości, w sytuacji kiedy zachodzą przesłanki do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, naczelnik urzędu skarbowego, któremu nie powierzono 

zadań w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych przekaże sprawę do 

wyznaczonego w tym zakresie naczelnika urzędu skarbowego. 

Projektowana zmiana pozwoli nie tylko na efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi, ale 

również zniweluje nierównomierne obciążenie pracą. W wyznaczonych urzędach 

funkcjonować będą wieloosobowe komórki karne skarbowe zasilone pracownikami z urzędów 

skarbowych, działających na terenie danej izby administracji skarbowej, które nie zostały 

wyznaczone do realizacji tych zadań. Powyższe umożliwi efektywną wymianę doświadczeń, 

a w ten sposób wpłynie pozytywnie na podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym obszarze 

wymagającym wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia. Proponowana zmiana nie będzie 

miała większego wpływu na dostępność dla klientów zewnętrznych, gdyż pracownicy 

dotychczas zatrudnieni w komórkach karnych skarbowych, co do zasady, nie zmienią miejsca 

świadczenia pracy. Natomiast zwiększenie sprawności organizacyjnej przy zachowaniu 

niezmienionych zasobów przyspieszy proces realizacji zadań. 

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia dotyczą dodania załącznika do 

niniejszego rozporządzenia i w następstwie tego wprowadzenia oznaczenia numeracji 

załączników (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). 



Przepisy §  2 - 4 projektowanego rozporządzenia są przepisami przejściowymi. Przepis §  2 

projektu rozporządzenia przewiduje, że postępowania przygotowawcze wszczęte  

i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż 

naczelnik urzędu skarbowy właściwy na podstawie projektowanego rozporządzenia będą dalej 

prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego, wskazanego w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia, co w praktyce oznacza kontynuację prowadzonych postępowań 

przygotowawczych. Zgodnie z § 3 naczelnik urzędu skarbowego właściwy do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego oraz do występowania w postępowaniu przed sądem na 

podstawie projektowanych zmian wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego organu 

właściwego do prowadzenia tych postępowań. Z kolei zgodnie z § 4 wyznaczony naczelnik 

urzędu skarbowego po przejęciu do prowadzenia postępowania przygotowawczego ma 

obowiązek, przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do strony postępowania 

przygotowawczego, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, zawiadomić strony postępowania przygotowawczego o zmianie 

organu. Podkreślić także należy, iż powyższe projektowane zmiany w rozporządzeniu nie będą 

negatywnie wpływać na prawa i obowiązki stron postępowania, które są ustawowo regulowane 

w przepisach Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania karnego. 

W myśl § 5 projektu, wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nastąpi 

z dniem 1 stycznia 2023 r. Proponowana data wejścia w życie rozporządzenia wynika 

z potrzeby jak najszybszego usprawniania działań KAS i podniesienia jej efektywności 

w zakresie wykonywanych przez KAS ustawowych zadań. 

Rozporządzenie nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Rozwiązania zawarte w projekcie nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii 

państw członkowskich UE i nie podlega harmonizacji). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na jednostki samorządu terytorialnego. 

Stosownie do postanowień 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 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348), projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. W przypadku zgłoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie 

przewidzianym w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dokonane 

zgłoszenie udostępniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac 

nad tym projektem. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 



funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (§ 27 ust. 3 pkt 4 lit. b 

Regulaminu pracy Rady Ministrów). 

 


