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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Oœwiadczenie dotyczy planowanej likwidacji siedziby Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu
– Izby Skarbowej w Lublinie oraz zmiany miejsca pracy tamtejszych pracowników.

W imieniu pracowników Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie,
którzy zg³osili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê, zwracam siê do pana ministra z zapytaniem: czy ist-
nieje mo¿liwoœæ utrzymania w Zamoœciu siedziby Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki Izby Skarbowej
w Lublinie? Z informacji uzyskanej od pracowników wydzia³u w Zamoœciu wynika – tu cytujê pismo dy-
rektora Izby Skarbowej, pana Tadeusza Gawdy, do Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowni-
ków Izby Skarbowej w Lublinie – ¿e „ze wzglêdów finansowych Izba Skarbowa nie bêdzie mog³a
utrzymywaæ budynku w Zamoœciu, a pracownikom bêdzie zagwarantowana praca w nowej siedzibie Iz-
by Skarbowej w Lublinie”.

Argument dotycz¹cy braku mo¿liwoœci utrzymania budynków w Zamoœciu jest, moim zdaniem, ma-
³o zasadny. Budynek, w którym obecnie mieœci siê siedziba Wydzia³u Orzecznictwa i Logistyki, stanowi
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Wybudowany zosta³ w latach piêædziesi¹tych, a poddany gruntowej moder-
nizacji w 1998 r. i jest w dobrym stanie technicznym. U¿ytkowany jest w czêœci wydzielonej razem
z Urzêdem Statystycznym w Lublinie – Oddzia³ w Zamoœciu. Ponadto czêœæ pomieszczeñ od lat udostêp-
nianych jest na potrzeby Urzêdu Skarbowego w Zamoœciu i lubelskiego urzêdu statystycznego.

Podejmuj¹c decyzjê o likwidacji siedziby wydzia³u w Zamoœciu, nale¿y braæ te¿ pod uwagê czynnik
ludzki. Z oczywistych wzglêdów koniecznoœæ dojazdu pracowników wydzia³u w Zamoœciu do nowego
miejsca pracy w Izbie Skarbowej w Lublinie spowoduje du¿e utrudnienia. Wydzia³ Orzecznictwa i Logi-
styki w Zamoœciu – Izby Skarbowej w Lublinie orzeka w drugiej instancji sprawy rozpatrywane przez
urzêdy skarbowe i Urz¹d Kontroli Skarbowej oraz sprawuje nadzór nad podleg³ymi jednostkami. Obs³u-
guje podatników z terenu dzia³ania oœmiu urzêdów skarbowych: w Bi³goraju, w Che³mie, w Hrubieszo-
wie, w Janowie Lubelskim, w Krasnymstawie, w Tomaszowie Lubelskim, we W³odawie i w Zamoœciu. Po
przeniesieniu wydzia³u do Lublina podatnicy z tych terenów bêd¹ mieli znacznie utrudniony bezpoœred-
ni kontakt z pracownikiem izby oraz dostêp do czynnego uczestnictwa w orzekanej sprawie.

Panie Ministrze, placówki zamiejscowe mia³y pozostaæ w by³ych miastach wojewódzkich, aby zre-
kompensowaæ, po reorganizacji administracji, ich derogacjê. Likwidacja wydzia³u spowoduje dalsze
umniejszenie pozycji miasta w rejonie, a Zamoœæ straci kolejny urz¹d i miejsca pracy. Likwidacja Wy-
dzia³u Orzecznictwa i Logistyki w Zamoœciu – Izbowej Skarbowej w Lublinie w sposób istotny pogorszy
system rozpatrywania odwo³añ i skarg i utrudni jednoczeœnie dostêp podatników do akt sprawy w ko-
niecznoœci przes³uchania.

Panie Ministrze, czy w tym stanie rzeczy nie nale¿y pozostawiæ wydzia³u w dotychczasowej siedzibie,
a pracowników wydzia³u na ich dotychczasowych miejscach pracy?

Z powa¿aniem
Jerzy Chróœcikowski
senator RP




