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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie senatorskie wi¹¿e siê z narastaj¹cym wœród pracowników Izby Skarbowej w Kato-

wicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie zaniepokojeniem mo¿liwoœci¹ likwidacji tego oœrodka
przez ministra finansów.

Pragnê podzieliæ powsta³e obawy oraz wyraziæ swój sprzeciw wobec podejmowanej próby likwidacji
tego oœrodka.

Jestem przekonany, ¿e wprowadzenie niekorzystnego dla naszego miasta rozwi¹zania w postaci li-
kwidacji Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie doprowadzi w efekcie
do wielu uci¹¿liwych nastêpstw dla pracowników, mieszkañców, przedsiêbiorców oraz miasta Czêsto-
chowy.

Likwidacja Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie oznacza³aby
przeniesienie pracowników do Katowic, co znacznie obni¿y³oby komfort pracy dotychczas zatrudnio-
nych, a przede wszystkim – jakoœæ obs³ugi petenta, by³oby to te¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ utraty oko³o
siedemdziesiêciu miejsc pracy w naszym mieœcie. Likwidacja tego oœrodka to równie¿ znaczne utrud-
nienia w dostêpie do drugiej instancji administracji skarbowej dla mieszkañców i przedsiêbiorców
z regionu, jaki obs³uguje Izba Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie. W przy-
padku likwidacji wymienionego oœrodka zamiejscowego pog³êbi siê proces degradacji rangi naszego
miasta, trwaj¹cy od momentu wprowadzenia reformy administracyjnej kraju. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Czê-
stochowa jest najwiêkszym miastem na prawach powiatu i drugim pod wzglêdem liczebnoœci mieszka-
ñców w województwie œl¹skim.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ oœrodka zamiejscowego w zakresie orzecznictwa w II instancji
obejmuje sprawy z urzêdów skarbowych w Czêstochowie, K³obucku, Myszkowie, Lubliñcu, Bêdzinie,
Bytomiu, Tarnowskich Górach, D¹browie Górniczej, Zawierciu oraz – od niedawna – w Sosnowcu.
Oœrodek zamiejscowy w Czêstochowie rozpatruje sprawy z zakresu podatków poœrednich oraz podat-
ków bezpoœrednich, a liczba wydawanych decyzji stanowi znacz¹cy udzia³ w ogólnej liczbie wszystkich
decyzji wydawanych w II instancji na obszarze woj. œl¹skiego.

Warto podkreœliæ, ¿e Izba Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie korzysta
z budynku bêd¹cego w zasobach Skarbu Pañstwa, co minimalizuje koszty dzia³alnoœci.

Dnia 23 kwietnia 2007 roku Rada Miasta Czêstochowy podjê³a stosowane stanowisko, w którym wy-
razi³a swoj¹ dezaprobatê dla podjêtych przez ówczesny rz¹d prac nad ustaw¹ o Krajowej Administracji
Skarbowej nieuwzglêdniaj¹cej naszego oœrodka zamiejscowego.

Maj¹c na uwadze opisan¹ sytuacjê, zwracam siê do Pana Ministra z apelem o umo¿liwienie dalszego
funkcjonowania Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie.

Andrzej Szewiñski




