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Radom, dnia 10 grudnia 2011 r. 

 
 
 

Minister Finansów 
 
Pan Jacek Vincent Rostowski 

 
 
 

Protest w sprawie likwidacji UKS w Radomiu 
oraz planów reorganizacji terytorialnej UKS w Warsz awie i Kielcach 

 
 
Szanowny Panie Ministrze! 
 
w związku z dokonaną w dniu 17 października 2011 r. likwidacją radomskiego VII Wydziału Kontroli 
Podatkowej Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Warszawie pragniemy wyrazić nasz sprzeciw 
wobec działań podjętych przez Dyrektora UKS w Warszawie w przedmiocie likwidacji radomskiej 
placówki oraz wnosimy o wycofanie tej decyzji i przywrócenie VII Wydziału Kontroli Podatkowej 
w ramach UKS w Warszawie. 
 
 Radom jest największym po Warszawie ośrodkiem miejskim na terenie woj. mazowieckiego 
oraz znaczącym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym regionu, będącym naturalnym 
centrum dla obszaru zamieszkiwanego przez ponad milion osób. Swoim potencjałem 
demograficznym znacząco przewyższa inne miasta, w których znajdują się tożsame wydziały UKS w 
Warszawie. Całkowicie niezrozumiały pozostaje zatem fakt ostania się oddziałów kontroli 
podatkowej UKS w Warszawie zlokalizowanych w Płocku (ok. 130 tys. mieszkańców), w Siedlcach 
(ok. 80 tys. mieszk.) oraz w Ciechanowie (ok. 50 tys. mieszk.), a likwidacji oddziału w największym 
mieście regionu – Radomiu. 
 
 W ścisłym związku z powyższym pozostaje fakt, iż zamiar likwidowania radomskiej placówki 
UKS nie został upubliczniony. Postępowanie Dyrektora UKS w Warszawie odczytujemy jako wyraz 
braku zaufania organu administracji publicznej do obywateli. Przy podejmowaniu tego typu decyzji 
rzeczą naturalną powinny być szerokie konsultacje, w których uczestniczyliby zainteresowani 
przedstawiciele lokalnych społeczności oraz reprezentanci władzy wykonawczej. Biorąc pod uwagę 
powyższe, działanie Dyrektora UKS w Warszawie daleko odbiega od standardów państwa prawa 
oraz etycznych wzorców postępowania. 
 
 Nieprzekonującym jest argument, iż dokonane działania mają na celu racjonalizację zasobu 
kadrowego aparatu skarbowego. Czemu zatem „racjonalizacją” objęto placówkę, która zatrudniała 
bardzo doświadczonych inspektorów kontroli skarbowej? Jak wynika z przekazów medialnych 
radomski wydział UKS odniósł szereg sukcesów na płaszczyźnie swojego działania. Dlaczego 
zatem „racjonalizacja” przybrała formę likwidacji jednej z kluczowych instytucji dla administracji 
skarbowej na terenie województwa? Oczywistym jest, że spora część pracowników pozostawionych 
przed faktem dokonanym i koniecznością przeniesienia z dnia na dzień do Warszawy zrezygnuje z 
pracy, pozbawiając aparat skarbowy doświadczenia i kompetencji, a zasilając zarazem rzeszę 
bezrobotnych w Radomiu. Wspomnieć należy, że dla Radomia – miasta dotkniętego ponad 20% 
bezrobociem – każde miejsce pracy, a w szczególności miejsca pracy dla osób z wykształceniem 
specjalistycznym i wysokimi kompetencjami, jest bardzo istotne. Niewątpliwie likwidacja wydziału 
UKS spowoduje dalsze ujemne konsekwencje w obszarze społecznym Radomia. 
 
 Z dużym niepokojem przyjmujemy także do wiadomości fakt dodania w dniu 26 października 
2011r. do harmonogramu prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń Ministra Finansów w II 
półroczu 2011r. pkt 19A, przedmiotem którego jest rozporządzenie w sprawie zmiany terytorialnego 
zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Mianowicie proponuje się zmianę 
terytorialnego zasięgu działania Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w Warszawie i Kielcach w 
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ten sposób, że rozszerzeniu terytorialnego zasięgu działania ulec ma obszar podległy Dyrektorowi 
UKS w Kielcach o powiaty woj. mazowieckiego tj. lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom.  
 
 Odnosząc się do powyższego, pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw.  
 
 Nie jest tajemnicą fakt zagrożenia bytu Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, jednakowoż 
niedopuszczalnym jest wzmacnianie tej jednostki o południowe powiaty Ziemi Radomskiej, 
prowadzące do faktycznego jej rozbicia, gdyż jej część (powiaty białobrzeski, kozienicki i grójecki) 
pozostawałyby nadal w gestii UKS w Warszawie.  Zaproponowane zmiany nie tylko godzą w 
integralność Ziemi Radomskiej prowadząc do osłabienia wewnątrzregionalnych więzi 
administracyjnych, gospodarczych i społecznych, ale również są sprzeczne z wolą lokalnej 
społeczności. 
 
 W naszej ocenie zasadne byłyby działania zmierzające właśnie do przenoszenia jak 
największej liczby funkcji i urzędów poza Warszawę i miasta wojewódzkie i lokowania ich w różnych 
ośrodkach kraju, wzmacniając je tym samym i uzyskując korzyści z tytułu niższych kosztów 
funkcjonowania (czynsze, płace), ale także z powodu zmniejszania bezrobocia w tych ośrodkach 
i tworzenia w nich coraz szerszej warstwy kadr specjalistycznych, będących wsparciem dla biznesu 
oraz rozwoju lokalnych społeczności. 
 
 Reasumując, wnosimy w pierwszej kolejności o przywrócenie bytu VII Wydziałowi Kontroli 
Podatkowej w Radomiu w ramach Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz żądamy 
zaprzestania prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego terytorialny zasięg działania 
Dyrektorów UKS w Warszawie i Kielcach, a następnie o podejmowanie racjonalnych działań 
zmierzających do wzmacniania ośrodków takich jak Radom – będących centrami swoich regionów 
i borykających się z problemami społecznymi. 
 
Z poważaniem, 
 
 

Jakub Kluzi ński 
 
 
 
Prezes Stowarzyszenia 
„Kocham Radom” 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Prezes Rady Ministrów, p. Donald Tusk 
- Wojewoda Mazowiecki, p. Jacek Kozłowski 
- Prezydent Miasta Radomia, p. Andrzej Kosztowniak 
- Rada Miejska w Radomiu, Przewodniczący p. Dariusz Wójcik 
- Solidarność Ziemia Radomska, Przewodniczący p. Zdzisław Maszkiewicz 
- Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej 
- Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
- Media lokalne i centralne 


