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Nr  979  w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zmiana upoważnienia ustawowego wprowadzona 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) wymaga wydania nowego 

rozporządzenia.  

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

Projektowane rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz 

dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, które w stosunku do obecnie 

obowiązujących w tym zakresie regulacji, uzupełnione zostaną o wzory okładek ww. legitymacji służbowych 

funkcjonariuszy i pracowników. 

Ponadto w rozporządzeniu zostaną wskazane organy właściwe do wydawania legitymacji służbowych oraz określony 

zostanie tryb ich wydawania, wymiany i ich zwrotu oraz okoliczności złożenia do depozytu i zwrotu legitymacji 

służbowych. 

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

Materia regulowana w projekcie rozporządzenia zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Służby 

Celno-Skarbowej 

 

ok. 11.000 Dane własne Bezpośrednie 

Pracownicy zatrudnieni w 

jednostkach 

organizacyjnych KAS, 

wykonujący zadania KAS, 

których realizacja wymaga 

okazania legitymacji 

służbowej 

ok. 15.000 Dane własne Bezpośrednie 

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

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

W celu przeprowadzenia konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania przez:   

1) Krajową Radę Doradców Podatkowych,  

2) Centrum im. Adama Smitha, 

3) Stowarzyszenie Podatników w Polsce, 

4) Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

5) Business Centre Club, 

http://www.rcl.gov.pl/


6) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 

7) Krajową Izbę Gospodarczą.   

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 1,04           1,04 

budżet państwa 1,04           1,04 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -1,04           -1,04 

budżet państwa -1,04           -1,04 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych  

w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Koszty wejścia projektowanego rozporządzenia będą finansowane w ramach limitu wydatków 

przewidzianego corocznie w ustawie budżetowej we właściwej części budżetowej (cześć 19), bez 

konieczności wyasygnowania środków ponad limit dysponenta. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli  

i gospodarstwa domowe. 

Z postanowień przepisu 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 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), zachowują ważność do czasu 

wydania legitymacji służbowych wydanych według wzoru określonego w przepisach 

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

Zatem, jak z powyższego wynika, wymiana legitymacji służbowych, sprowadzająca się de facto 

do dodania stosownych okładek do stosowanych obecnie legitymacji służbowych, będzie się 

odbywała sukcesywnie. Stąd też niezbędne będzie dokonanie zakupu przedmiotowych okładek 

legitymacji skarbowej.  

Zakłada się, że zakup wymaganych okładek legitymacji służbowych dla ww. funkcjonariuszy i 

pracowników będzie zakupem jednorazowym, który zaspokoi potrzeby na okres do 10 lat.  

Liczba osób, które będą posługiwać się legitymacją służbową wraz z okładką (uzasadnione 

wykonywanymi zadaniami) będzie ograniczona do ok. 26.000 osób, tj. ok. 11.000 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i ok. 15.000 pracowników jednostek organizacyjnych 

KAS wykonujących: kontrole podatkową, kontrolę celno-skarbową, audyt, czynności audytowe, 

urzędowe sprawdzenie, kontrolę, o której mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092, z późn. zm.) oraz wykonujących czynności 

egzekucyjne.  

Przyjmując założenie, że koszt wykonania przedmiotowej okładki wyniesie 40 zł za sztukę, to 

szacowany koszt wykonania obwolut wyniesie około 1.040.000 zł, tj. 440.000 zł dla 

funkcjonariuszy oraz 600.000 zł dla pracowników KAS. 

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 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz  

małych i średnich przedsiębiorców 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych  

i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także osób 

niepełnosprawnych lub starszych.. 

 

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

X  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  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: procedura kontroli 

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu 



11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2020 r.  

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

 

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

 

 


