
 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

     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 udziału w Wojewódzkich Obchodach 

Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, które odbywają się dzisiaj w Białymstoku. 

Niestety, ze względu na trwające obecnie 68. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obowiązki rządowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji nie mogę być tutaj dzisiaj osobiście. Proszę więc o przyjęcie tą drogą 

słów okolicznościowej refleksji. 

Powołanie w marcu 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej jest jedną  

z najważniejszych reform ostatnich lat w tej dziedzinie funkcjonowania państwa. 

Instytucja ta, dzięki wyposażeniu jej w skuteczniejsze instrumenty prawne wnosi 

istotny wkład w zapewnienie wyższego poziomu porządku publicznego, 

bezpieczeństwa finansowego państwa oraz sprawiedliwości społecznej. Służba ta 

szybko stała się sprawnym i skutecznym narzędziem w walce z mafiami vatowskimi, 

nieuczciwymi przedsiębiorcami, dynamicznie rozwijającą się w latach poprzednich 

rządów przestępczością gospodarczą i szarą strefą. Zaowocowało to uszczelnieniem 

systemu podatkowego, zmniejszeniem tzw. luki vatowskiej i większymi wpływami do 

budżetu państwa, co pozwala na realizację programów społecznych rządu Prawa  

i Sprawiedliwości i zapewnia stabilne finansowanie ważnych reform.  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 



 

Musimy pamiętać, że podstawą silnego i suwerennego państwa prawa są 

solidne podstawy gospodarcze oraz sprawiedliwy system podatkowy uwzględniający 

potrzeby i możliwości obywateli oraz umożliwiający idei dobra wspólnego.  

Święto Krajowej Administracji Skarbowej jest dobrą okazją do wyrażenia 

uznania i wdzięczności oraz złożenia życzeń wszystkim funkcjonariuszom  

i pracownikom w związku z ich ważną i odpowiedzialną służbą na rzecz sprawnego 

państwa. Życzę wszystkim, aby wypełnianie tej misji przynosiło dumę i satysfakcję  

w służbie Niepodległej, a Wasza praca zyskiwała aprobatę i szacunek obywateli.  

W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości proszę, 

abyśmy wszyscy jeszcze bardziej niż dotąd poświęcili nasze serca, myśli, 

zaangażowanie i pracę wolnej, niepodległej i suwerennej Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej. 

 

 

    Z wyrazami szacunku 

 

                                                                           Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

         Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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