Projekt z dnia 16 maja 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia …......................……..2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu
słuŜby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 31 ust. 3 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 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania rozkładu czasu słuŜby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 29, poz. 363,
z 2002 r. Nr 43, poz. 397, z 2005 r. Nr 187, poz. 1570) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za przedłuŜony czas słuŜby funkcjonariuszowi celnemu udziela się w tym samym
wymiarze czasu wolnego od słuŜby albo przyznaje się dodatek specjalny za wykonywanie
zadań w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz
szczególnego nadzoru podatkowego w przedłuŜonym czasie słuŜby.”.

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

MINISTER FINANSÓW

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 niniejszej 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, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311.

UZASADNIENIE

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu słuŜby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. z 2000

r. Nr 29, poz. 363, z 2002 r. Nr 43, poz. 397, z 2005 r. Nr 187, poz. 1570) związana jest ze
zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposaŜenia zasadniczego w
SłuŜbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do
uposaŜenia zasadniczego, które ma na celu umoŜliwienie wypłacania funkcjonariuszom
celnym dodatku specjalnego z tytułu wykonywania zadań w komórkach organizacyjnych
zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w
przedłuŜonym czasie słuŜby.
W sytuacji niedoborów kadrowych występujących w niektórych izbach celnych, zwłaszcza
przy wykonywaniu zadań w ruchu ciągłym, występują trudności z udzieleniem wszystkim
uprawnionym czasu wolnego od słuŜby w zamian za wykonywanie zadań w przedłuŜonym
czasie słuŜby, w taki sposób, by zapewniona była sprawna realizacja zadań SłuŜby Celnej.

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.

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
Zasady wypłaty dodatku za przedłuŜony czas słuŜby funkcjonariuszom celnym uregulowane
są w projektowanej jednocześnie zmianie 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)
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.

