
 

 
 

       
 

 
            

 

     

 

   Szanowny Pan 

   Wojciech Orłowski 

   Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

   w Białymstoku 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 

Szanowne Funkcjonariuszki, Szanowni Funkcjonariusze, 

Szanowni Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, 

Szanowni Goście, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach Dnia Krajowej 

Administracji Skarbowej w Białymstoku. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie  

i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tej ważnej uroczystości. Pragnę więc 

tą drogą skierować najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Ważnym momentem w historii polskiej Służby Celnej był 24 lipca 1999 roku, gdy 

została ona powołana na mocy odrębnej ustawy. 1 marca 2017 roku zaczęły obowiązywać 

przepisy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej – nowego organu administracji 

skarbowej i celnej. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej miało na celu lepsze 

skoordynowanie prac służb i instytucji odpowiedzialnych za kontrolę celno-skarbową. 

Jest ona wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu 

realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru 

celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę oraz wsparcie podatnika  

i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, jak również obsługę 

i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. Ta 

formacja ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa. Konkretnym wynikiem jej 

działalności są znaczne wpływy do budżetu państwa. Stanowią one podstawę jego 

dochodów.  

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 



 

 

 

Wasze zaangażowanie i praca dla dobra państwa i obywateli zasługuje na 

najwyższe uznanie. Zmiany organizacyjno-prawne, jakie zaszły w tym roku  

w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej są jednym z oczywistych 

dowodów na to, że państwo nie tylko potrzebuje Waszej służby, ale wręcz nie byłoby  

w stanie bez niej funkcjonować. Podobnie jak w niedalekiej przeszłości, gdy stawałem 

wraz ze związkami zawodowymi Służby Celnej przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz 

w polskim Sejmie, tak dzisiaj jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania prawne 

dobrze służą zwiększaniu należnych państwu dochodów, a jednocześnie w konsekwencji 

będą sprzyjały dobrze pojętym interesom zawodowym funkcjonariuszy i pracowników. 

Na sztandarze Izby Celnej w Białymstoku widnieją słowa: „godność i prawo”  

– wartości, które są Waszym drogowskazem przy wypełnianiu obowiązków w służbie 

Rzeczypospolitej. Dziękuję Wam, że z oddaniem i profesjonalizmem umacniacie na co 

dzień etos Służby Celnej. Życzę Wam satysfakcji z pełnionej służby. Niech przez kolejne 

lata stale się ona umacnia, a otrzymane dzisiaj awanse, wyróżnienia i odznaczenia staną 

się motywacją do wypełniania odpowiedzialnych i trudnych zadań. Niech Wasz Patron 

Święty Mateusz ma Was zawsze w swojej opiece. 

 
 

 

 

                      Łączę wyrazy szacunku 

 

 

                       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

                       Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

                        i Administracji 
 

                                                                            

 
 

                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, 5 października 2017 roku 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8   00-902  Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 
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Jarosław Zieliński 


