Projekt z dnia 16 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia …......................……..2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposaŜenia zasadniczego w SłuŜbie Celnej,
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposaŜenia
zasadniczego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr
156, poz. 1641, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek
uposaŜenia zasadniczego w SłuŜbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatków do uposaŜenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z
późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) najniŜszym uposaŜeniu – rozumie się przez to miesięczne najniŜsze uposaŜenie
zasadnicze dla stanowiska słuŜbowego referenta ustalone przy zastosowaniu
najniŜszego mnoŜnika kwoty bazowej określonego w załączniku nr 1 do
rozporządzenia;
2) czasie słuŜby – rozumie się przez to czas słuŜby, o którym mowa w § 1 ust.1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu słuŜby funkcjonariuszy celnych
(Dz. U. Nr 29, poz. 363, z późn. zm. 4));
3) okresie rozliczeniowym – rozumie się przez to okres rozliczeniowy o którym mowa w
§ 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu słuŜby funkcjonariuszy celnych.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Funkcjonariuszowi moŜna na czas określony, nie dłuŜszy niŜ rok, przyznać dodatek
specjalny, z zastrzeŜeniem § 9a, z tytułu:
1) okresowego zwiększenia obowiązków słuŜbowych;
2) powierzenia

dodatkowych

zadań

o

wysokim

stopniu

złoŜoności

lub

odpowiedzialności.
2. Dodatek specjalny z tytułów, o których mowa w ust. 1, jest wypłacany w ramach
posiadanych środków na uposaŜenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % uposaŜenia
zasadniczego.”;
3) po § 9 dodaje się § 9a i 9b w brzmieniu:
„§ 9a. 1. Z tytułu wykonywania zadań słuŜbowych w komórkach organizacyjnych zgłoszeń
celnych,

zwalczania

przestępczości

oraz

szczególnego

nadzoru

podatkowego

w przedłuŜonym czasie słuŜby, funkcjonariuszowi przysługuje dodatek specjalny, jeŜeli nie
został mu udzielony czas wolny od słuŜby lub nie został mu przyznany dodatek specjalny z
tytułu okresowego zwiększenia obowiązków słuŜbowych, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
2. Dodatek specjalny z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek
funkcjonariusza za kaŜdą rozpoczętą godzinę przedłuŜonego czasu słuŜby. Kwotę godzinowej
stawki przedłuŜonego czasu słuŜby oblicza się dzieląc miesięczną stawkę uposaŜenia
zasadniczego wraz z dodatkiem za stopień słuŜbowy i wieloletnią słuŜbę przez liczbę godzin
słuŜby przypadających w miesiącu, w którym funkcjonariusz pełnił słuŜbę w przedłuŜonym
czasie słuŜby.
3. Wniosek składa się do kierownika urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego
przełoŜonego, nie później niŜ 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek
powinien zawierać w szczególności liczbę godzin przedłuŜonego czasu słuŜby, za które
funkcjonariusz chce uzyskać dodatek specjalny.
4. Dodatek specjalny z tytułu, o którym mowa w ust.1, wypłaca się niezwłocznie po
złoŜeniu wniosku.
5. W przypadku, gdy wniosek nie obejmuje wszystkich godzin przedłuŜonego czasu
słuŜby, za pozostałe godziny w okresie rozliczeniowym, funkcjonariuszowi udziela się czasu
wolnego od słuŜby na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6
kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu słuŜby
funkcjonariuszy celnych.
6. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz nie wystąpi
z wnioskiem o wypłatę dodatku, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9b. 1. Przyznanie dodatku specjalnego powinno być potwierdzone na piśmie, z wyraźnym
określeniem okoliczności uzasadniających przyznanie tego dodatku.”.

§ 2. 1. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego z tytułu wykonywania zadań słuŜbowych w
komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego
nadzoru podatkowego w przedłuŜonym czasie słuŜby, stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. JeŜeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres rozliczeniowy upłynął przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, funkcjonariusz, ubiegający się o dodatek
specjalny z tytułu wykonywania zadań słuŜbowych w komórkach organizacyjnych zgłoszeń
celnych,

zwalczania

przestępczości

oraz

szczególnego

nadzoru

podatkowego

w

przedłuŜonym czasie słuŜby, powinien złoŜyć wniosek, o którym mowa w § 9a ust. 3
rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W porozumieniu
MINISTER FINANSÓW
MINISTER PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

____________________________________________________________________
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167,

poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218, i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 89,
poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311.
3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208,

poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 295.
4)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 397, z 2005 r. Nr 187,

poz. 1570.

Uzasadnienie

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposaŜenia
zasadniczego w SłuŜbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatków do uposaŜenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43,
poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485 oraz z 2008 r. Nr 51, poz.
295) umoŜliwi przyznanie dodatku specjalnego z tytułu wykonywania zadań w komórkach
organizacyjnych zajmujących się obsługą zgłoszeń celnych, zwalczaniem przestępczości oraz
szczególnym nadzorem podatkowym, w przedłuŜonym czasie słuŜby.
Obecnie § 9 rozporządzenia przewiduje moŜliwość przyznania funkcjonariuszowi celnemu
dodatku specjalnego jedynie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków słuŜbowych lub
powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złoŜoności lub odpowiedzialności.
Proponowana zmiana regulacji dotyczącej dodatku specjalnego umoŜliwi przyznanie tego
dodatku równieŜ z tytułu wykonywania zadań w określonych komórkach organizacyjnych, tj.
w komórkach, w których ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań,
w przypadku zwiększenia obowiązków ( np. ze względu na większą liczbę odpraw celnych ),
zachodzi pilna potrzeba wykonywania zadań słuŜbowych w przedłuŜonym czasie słuŜby.
Proponowane rozwiązanie wyklucza moŜliwość jednoczesnego otrzymywania przez
funkcjonariusza celnego dodatku specjalnego z dwóch tytułów: z tytułu zwiększenia
obowiązków na podstawie § 9 ust. 1 oraz z tytułu wykonywania zadań w komórkach zgłoszeń
celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłuŜonym
czasie słuŜby. Przyznanie bowiem dodatku w oparciu o § 9a ust. 1 moŜliwe będzie, jeŜeli nie
został funkcjonariuszowi przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia
obowiązków słuŜbowych na podstawie § 9 ust. 1 lub nie został mu udzielony czas wolny od
słuŜby.
Mając na uwadze powyŜsze oraz konieczność realizacji zobowiązań rządowych, dodatek
specjalny z tytułu wykonywania zadań w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych,
zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłuŜonym czasie
słuŜby, będzie przysługiwał za przedłuŜony czas słuŜby powstały po dniu 1 stycznia 2008 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Przedmiotowe rozporządzenie oddziałuje na osoby pełniące słuŜbę w SłuŜbie Celnej w
jednostkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego
nadzoru podatkowego.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Projekt rozporządzenia został przekazany związkom zawodowym, udostępniony na stronie
intranetowej SłuŜby Celnej CORINTIA oraz będzie umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej. Część uwag zgłoszonych przez izby celne została uwzględniona w projektowanej
zmianie rozporządzenia, w szczególności co do zakresu komórek uprawnionych do dodatku
oraz zasad wypłaty dodatku specjalnego.
3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i
budŜety jednostek samorządu terytorialnego
Wprowadzenie zmiany do rozporządzenia pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia
środków

finansowych

w

budŜecie

państwa

na

wypłatę

dodatków

specjalnych

funkcjonariuszom celnym za wykonywanie zadań w przedłuŜonym czasie słuŜby. Nie jest
moŜliwe precyzyjne określenie wielkości tych kosztów, bowiem ilość godzin wykonywania
zadań w przedłuŜonym czasie słuŜby, która moŜe zaistnieć w izbach celnych, zaleŜeć będzie
od wystąpienia szczególnych potrzeb słuŜbowych koniecznych do zrealizowania w
przedłuŜonym czasie słuŜby.
Liczba godzin wykonywania zadań w przedłuŜonym czasie słuŜby we wszystkich izbach
celnych na dzień 31.12.2007 r., wynosiła 127 412 godzin oraz uwzględniając 3-miesięczny
okres rozliczeniowy, szacunkowy koszt wprowadzenia dodatku za przedłuŜony czas słuŜby
będzie wynosił ok. 9,2 mln zł rocznie.
4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy
Wprowadzenie zmiany do rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację na rynku
pracy.
5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny

Wprowadzenie zmiany do rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.

7. Źródła finansowania
Wypłata dodatku specjalnego z tytułu wykonywania zadań w komórkach organizacyjnych
zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w
przedłuŜonym czasie słuŜby, finansowana będzie z budŜetu państwa w części przeznaczonej
na uposaŜenia dla funkcjonariuszy celnych.

8. Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

