
 
 

 
 

 
 
KBF.410.005.02.2018 
P/18/009 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/009 – Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Smagała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/44/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

2. Edyta Prędka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/43/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 3. Tomasz Kiercz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KBF/67/2018 
z dnia 11 lipca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: IAS), 01-513 Warszawa ul. Alojzego 
Felińskiego 2B; 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej od 1 kwietnia 2017 r., 
wcześniej od 1 marca 2017 r. Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej był Paweł Cybulski, 
który od 2 lutego 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora Izby Skarbowej/Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej. 

W okresie od 27 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r. pełniącą obowiązki Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie była Hanna Mazurkiewicz. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 1053, 1054) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
przeprowadzenie procesu konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby 
Celnej oraz realizację przez IAS zadań wykonywanych przed 1 marca 2017 r. przez Służbę 
Celną. 

Proces konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej został 
przygotowany i przeprowadzony zgodnie z założeniami modelu Krajowej Administracji 
Skarbowej (dalej: KAS). Struktury organizacyjne IAS zostały określone z uwzględnieniem 
wytycznych Szefa KAS. Regulaminy organizacyjne IAS i jednostek podległych 
obowiązywały od ich zatwierdzenia z mocą od 1 marca 2017 r. IAS wypłaciła 
funkcjonariuszom należne dodatki, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej2 (dalej ustawy o KAS) za marzec 
2017 r., co stwierdzono w badaniu wypłat dla 30 funkcjonariuszy, w tym 10 funkcjonariuszy 
na stanowisku kierowniczym. Odprawy pieniężne dla badanych 72 osób spośród 358, 
                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną  
o dodatkowe objaśnienie. 

2  Dz.U. z 2018 r. poz. 508, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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których stosunek pracy/służby wygasł 31 sierpnia 2017 r. na skutek nieotrzymania  
lub nieprzyjęcia propozycji nowych warunków zatrudnienia, zostały obliczone i wypłacone 
niezwłocznie.  

Prawie 93% osób zatrudnionych/pełniących służbę w jednostkach objętych konsolidacją, 
mających siedzibę w województwie mazowieckim, otrzymało propozycję 
zatrudnienia/pełnienia służby w KAS. Propozycje pracy lub służby przedstawiono  
8.259 osobom w terminie określonym w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej3 (dalej: P.w.u. KAS).  
W przedstawianych pracownikom i funkcjonariuszom propozycjach ustalono wysokość 
wynagrodzenia/uposażenia co do zasady na dotychczasowym poziomie. Podwyższono 
wynagrodzenia zasadnicze i uposażenie do 3 tys. zł osobom zarabiającym poniżej tej 
kwoty, a obniżono wynagrodzenie zasadnicze i uposażenie pracownikom  
i funkcjonariuszom niezatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, jeżeli ich 
wynagrodzenie zasadnicze/uposażenie było wyższe niż 6 tys. zł. Zmiany/ustalenie 
wysokości wynagrodzeń zasadniczych i uposażeń zostały dokonane zgodnie z zasadami 
przyjętymi 20 kwietnia 2017 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie regulującymi 
postępowanie przy składaniu propozycji pracy/służby w KAS. Powyższe potwierdzają 
między innymi wyniki badania 20 akt osobowych pracowników IAS, którzy otrzymali 
propozycje pracy oraz badanie wynagrodzeń 20 byłych funkcjonariuszy (dalej: 
funkcjonariuszy ucywilnionych).  

W toku kontroli, w zakresie przedkładania propozycji pracy, Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła nieprawidłowość, polegającą na przedłożeniu propozycji pracy osobie, która 
pracowała w organach bezpieczeństwa państwa. W obszarze realizacji ustawowych zadań 
stwierdzono natomiast, że 11 z 20 badanych postępowań w przedmiocie podatku 
akcyzowego i podatku od gier, które zostały wszczęte przed 1 marca 2017 r. przez 
Dyrektora Izby Celnej (dalej: Dyrektora IC) i przekazane w celu zakończenia do Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej (dalej: Dyrektora IAS), organ podatkowy II instancji  
nie zawiadomił strony o przyczynach niedotrzymania terminu i nie wskazał nowego terminu 
załatwienia sprawy, czym naruszył art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa4 (dalej „ustawa Op”). Było to wynikiem dużej ilości spraw i braku należytego 
nadzoru nad postępowaniami przejętymi od Dyrektora IC po utworzeniu KAS. W rezultacie 
postępowania, które zostały przejęte od Dyrektora IC były rozpatrywane przez Dyrektora 
IAS dłużej, tj. Dyrektor IAS w ciągu dwóch miesięcy rozpatrzył cztery z 20 badanych 
postępowań, podczas gdy Dyrektor IC rozpatrzył w tym terminie 12 z 20 postępowań. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, że: 
− 43 osoby, którym przedstawiono propozycję służby nie spełniało wymogów określonych 

przez Szefa KAS; 

− nie wszystkie zakresy obowiązków/karty zakresów obowiązków i uprawnień były 
przekazywane pracownikom/funkcjonariuszom niezwłocznie po ustaleniu warunków 
zatrudnienia; 

− na stanowisku kierownika Referatu Audytu Wewnętrznego, przez siedem miesięcy 
pozostawał wakat, a przez kolejne blisko siedem miesięcy nadzór nad pracami tego 
Referatu sprawowany był jedynie przez Dyrektora IAS, jako kierownika jednostki;   

− w okresie około roku od utworzenia KAS znacznie zmniejszyła się liczba 
doświadczonych pracowników i funkcjonariuszy; ponadto według stanu na 30 czerwca 
2018 r., pozostawało nieobsadzonych 315  etatów członków korpusu służby cywilnej, 
co stanowiło 4,3% zaplanowanych dla nich etatów; w dalszym ciągu utrzymywał się 
również wysoki stan osób zatrudnionych na zastępstwo – 304 według stanu na koniec  
I połowy 2018 r. (345 – na 1 marca 2017); 

− nie zostały wypłacane wyrównania wynagrodzeń/uposażeń 
pracownikom/funkcjonariuszom IAS z co najmniej siedmioletnim stażem pracy  

                                                      
3  Dz.U. poz. 1948, ze zm. 
4  Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm. 
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i wynagrodzeniem niższym lub równym 4,1 tys. zł, którzy świadczyli pracę we wrześniu 
i/lub w październiku 2017 r., ale ich stosunek pracy/służby rozwiązano przed  
16 listopada 2017 r., tj. przed zawarciem porozumienia pomiędzy IAS a Organizacjami 
Związków Zawodowych w Izbie w sprawie zasad dokonania wyrównań 
wynagrodzeń/uposażeń pracowników/funkcjonariuszy w ramach środków przekazanych 
na ten cel przez Ministerstwo Finansów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji 
administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli 
skarbowej  

1.1. Etatyzacja i sprawy kadrowe 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie powołał Zespół ds. przeprowadzenia działań 
prowadzących do sprawnej organizacji Izby Administracji Skarbowej w Warszawie5 (dalej: 
Zespół), do zadań którego należało inicjowanie działań wdrożeniowych do nowej 
organizacji, w tym opracowanie struktury organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej  
i zapewnienie optymalnego doboru kadr. Wstępną obsadę kadrową IAS, stan kadry 
jednostek przejmowanych oraz przemieszczenie etatów z jednostek likwidowanych ustalono 
w trakcie posiedzeń roboczych Zespołu w dniach 9-12 stycznia 2017 r., po przekazaniu 
przez Szefa KAS modeli struktur organizacyjnych na poziomie centralnym i terenowym. 
Projekt alokacji został zatwierdzony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu  
16 stycznia 2017 r. i podlegał zmianom. 

Dyrektor IAS przy obsadzaniu poszczególnych komórek organizacyjnych uwzględniał 
między innymi rekomendacje Zespołu Doradczego do przygotowania propozycji pracy bądź 
służby dla pracowników/funkcjonariuszy IAS6 i wytyczne Szefa KAS przekazane  
w I kwartale 2017 r. 

Dyrektor IAS przedłożył Ministerstwu Finansów projekty struktur organizacyjnych IAS  
w Warszawie, Urzędu Celno-Skarbowego oraz urzędów skarbowych z terenu województwa 
mazowieckiego w dniu 10 lutego 2017 r. Zaproponowane struktury organizacyjne 
ukierunkowały dalsze prace m.in. w zakresie szczegółowych rozwiązań wdrożeniowych  
i etatyzacji z uwzględnieniem wytycznych Szefa KAS i przyznanych limitów etatów. 

Etatyzacja jednostek IAS opierała się na bieżącej współpracy z Szefem KAS. Na podstawie 
ogólnych wytycznych bądź przyznanych limitów zatrudnienia na poziomie IAS w Warszawie 
były podejmowane działania, mające na celu dostosowanie zatrudnienia do nowej struktury 
organizacyjnej, np. w piśmie z 27 stycznia 2017 r.7 Szef KAS określił limity alokacji z izb 
celnych i urzędów kontroli skarbowej dla realizacji kluczowych celów przez komórki 
rejestracyjne i komórki do spraw czynności analitycznych i sprawdzających oraz 
nieprzekraczalny limit etatów przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
(dalej: funkcjonariuszy). Przydział osób do poszczególnych komórek oraz dobór założonych 
kompetencji następował w drodze licznych spotkań ówczesnego Dyrektora IS z Dyrektorem 
IC i Dyrektorem UKS. Wszelkie zmiany były nanoszone na arkusz kalkulacyjny, który 
stanowił podstawowe narzędzie służące do określenia stanu etatyzacji IAS po 1 marca  
2017 r. Spotkania dotyczące modeli etatyzacji w jednostkach KAS odbywały się 
w Ministerstwie Finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 11, 20-22, 29-32,43-108, 173-221) 

Dla IAS w województwie mazowieckim limit etatów dla funkcjonariuszy ustalono na 1.240. 
Następnie limit ten ze względu na potrzebę wzmocnienia zasobów do realizacji zadań, 
wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego  

                                                      
5  Zarządzenie nr 149/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. 
6  Zarządzenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 102/2017 z dnia 17 marca 2017 r. 
7  Nr pisma RS4.0101.1.2017 

Opis stanu 
faktycznego 
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i kolejowego przewozu towarów8 oraz nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych9  został zwiększony o 4% do poziomu 1.290.  

                (dowód: akta kontroli str. 88, 112-115) 

W celu prawidłowego i terminowego utworzenia i organizacji KAS w województwie, Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej powołał Koordynatora do utworzenia organizacji Krajowej 
Administracji Skarbowej w województwie mazowieckim10. Koordynator był powołany  
do 28 lutego 2017 r. Koordynator przekazywał do Szefa KAS tygodniowe raporty 
zawierające informacje o wykonanych zadaniach, dotyczących między innymi: opracowania 
projektów modelowych struktur organizacyjnych IAS, prac nad etatyzacją, projektu 
regulaminu organizacyjnego, organizowanych spotkaniach, konsultacjach, realizacji 
harmonogramu prac dla łączonych jednostek, migracji danych kadrowych i płacowych, 
publikacji komunikatów dla podatników na stronach internetowych. 

Raport końcowy podsumowujący prace wdrożeniowe został przekazany do Szefa KAS  
w terminie, tj. 15 marca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 12, 13, 125-150) 

Rezerwę kadrową według stanu na 1 września 2017 r. stanowiło 47 funkcjonariuszy 
zatrudnionych przed 1 marca 2017 r. w Izbie Celnej m.in w Wydziale Obsługi 
Przedsiębiorców (8 osób), Wydziale Kontroli (7 osób), Wydziale Wiążących Informacji WIT, 
WIP i WIA (5 osób), Wydziale Centralne Laboratorium Celne (5 osób), Wydziale 
Zarządzania Ryzykiem (4 osoby), W.S. Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie (4 osoby). 
Rezerwa kadrowa stanowiła 3,6% przyznanego limitu funkcjonariuszy. Według stanu  
na 30 czerwca 2018 r. rezerwa kadrowa zwiększyła się do 50 funkcjonariuszy zatrudnionych 
wcześniej w Izbie Celnej, co stanowiło 3,81% przyznanego limitu funkcjonariuszy. 
Propozycje służby dla funkcjonariuszy stanowiących rezerwę kadrową złożono  
z uwzględnieniem wytycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej11. 

W celu zapewnienia płynnej obsługi na przejściach granicznych, tj. Port Lotniczy Warszawa 
– Okęcie, Port Lotniczy Warszawa – Modlin oraz utrzymania gotowości zasobów 
rezerwowych w przypadku objawów zagrożenia sytuacją kryzysową, Dyrektor IAS podjął 
decyzję o wyznaczeniu do składu grupy reagowania kryzysowego (dalej: GRK) oprócz 
funkcjonariuszy pełniących służbę w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym (dalej: 
MUCS), także osoby zakwalifikowane do 4% rezerwy kadrowej. 

Osoby stanowiące rezerwę kadrową odbyły szkolenia z obsługi systemów niezbędnych  
do dokonywania odpraw NCTS, ECS i CELINA. Ponadto funkcjonariusze wchodzący  
w skład GRK zostali zobligowani do odbycia szkoleń na platformie E-learningowej (system 
Atena 2) w zakresie obsługi systemów informatycznych i zagadnień merytorycznych. 

Funkcjonariusze stanowiący rezerwę kadrową w celu utrzymania umiejętności na wypadek 
zdarzeń nadzwyczajnych odbywali ćwiczenia praktyczne w Delegaturze MUCS III „Port 
Lotniczy” w Warszawie – Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Oddział Towarowy  
I w Warszawie oraz Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa – Modlin. Funkcjonariusze  
w ramach GRK zostali przeszkoleni ze „Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego” oraz  
z sytemu poruszania się w porcie lotniczym i systemu łączności naziemnej TETRA, ochrony 
przeciwpożarowej oraz SMS (Security Managment System), System Zarządzania 
Bezpieczeństwem w porcie lotniczym. Oddelegowanie funkcjonariuszy odbywało się  
w każdym półroczu na okres 2 tygodni lub w okresie ciągłym 30 dni. 

W I połowie 2018 r. w związku z organizacją mistrzostw świata Mundial 2018 osoby  
z rezerwy kadrowej zostały czasowo przeniesione do obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa 
na przejściach granicznych Port Lotniczy Warszawa - Okęcie i Port lotniczy Warszawa – 
Modlin na okres 14 dni. W ramach czasowego przeniesienia do pełnienia służby  
w komórkach granicznych, funkcjonariusze realizują zadania nałożone na komórki 

                                                      
8  Dz.U. poz. 708, ze zm. 
9  Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm. 
10  Zarządzenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Nr 9 z dnia 23 stycznia 2017 r. 
11  Pismo z 24 lutego 2017 r. znak. SC6.0723.2.2017 
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graniczne zgodnie z ustalonym tzw. Ramowym Harmonogramem Szkolenia 
Funkcjonariuszy GRK. 

Funkcjonariusze wchodzący w skład rezerwy kadrowej pełnili służbę według stanu  
na 30 czerwca 2018 r. w IAS (39 osób) i MUCS (11 osób). W IAS funkcjonariusze wykonują 
zadania między innymi w Dziale Kontroli Środków Polityki Handlowej, Dziale Wiążących 
Informacji, Wydziale Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności 
Sprawdzających, Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie, a w MUCS wykonują zadania między 
innymi w Dziale Centralne Laboratorium Celno-Skarbowe.  

(dowód: akta kontroli str. 22-26, 109-124) 

Plan etatów dla członków korpusu służby cywilnej według stanu na 1 czerwca 2017 r. 
wyniósł 7.088 etatów i w ciągu roku został zwiększony o 313 etaty12 do 7.401 etatu. 
Nie został uwzględniony wniosek Dyrektora IAS z 25 września 2017 r.13 w sprawie 
zwiększenia planu etatów członków korpusu służby cywilnej o 100 etatów oraz o adekwatne 
zwiększenie planu finansowego wynagrodzeń osobowych ze względu na potrzebę 
utworzenia nowego pionu obsługi podmiotów kluczowych przy Pierwszym Mazowieckim 
Urzędzie Skarbowym w Warszawie. Ustalono, że zwiększenia planu finansowego związane 
z wyodrębnieniem pionu ds. obsługi kluczowych podmiotów w Pierwszym Mazowieckim 
Urzędzie Skarbowym będą dokonywane sukcesywnie – adekwatnie do realizowanych 
przeniesień pracowników na stanowiska pracy w tym pionie. 

Na 2018 r. zaplanowano 7.411 etatów członków korpusu służby cywilnej, a następnie plan 
zmniejszono o 32 etaty14, tj. według stanu na 30 czerwca 2018 r. w planie było  
7.379 etatów. 

Szef KAS określił limit etatów dla funkcjonariuszy na poziomie 1.290 etatów. Plan etatów 
funkcjonariuszy zmniejszono o siedem etatów15. Dyrektor IAS wystąpił pismem  
z 19 września 2017 r.16 o zwiększenie o 242 etaty limitu zatrudnienia funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej w celu zabezpieczenia właściwej kontroli ruchu osobowego i towarowego 
w wymianie z zagranicą oraz wzmocnienia pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej. 
Wniosek został rozpatrzony i decyzją Szefa KAS limit ustalony dla funkcjonariuszy  
w komórkach realizujących działania w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej 
został zwiększony o 30 etatów w ramach ustalonego dla Izby ogólnego planu etatów17.  
Na koniec 2017 r. plan etatów dla funkcjonariuszy wyniósł 1.313 etatów.  

Plan etatów dla funkcjonariuszy na 2018 r. został ustalony na poziomie 1.283, a następnie 
zwiększony o 29 etatów, tj. został ustalony na poziomie 1.312 etatów, według stanu  
na 30 czerwca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 26, 27, 151-163, 1052) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.2. Proces zatrudnienia w IAS 

Według stanu na 1 marca 2017 r. zatrudnienie w IAS wynosiło 8.904 osoby, w tym  
1.613 funkcjonariuszy. Ponadto na umowę zastępstwa zatrudnionych było 345 osób.  

Zatrudnienie od 1 marca 2017 r. zmniejszyło się i według stanu na 1 września 2017 r. 
wynosiło 8.167 osób, w tym 1.218 funkcjonariuszy. Ogólny stan zatrudnienia nie zmienił się 
do 30 czerwca 2018 r., ale do 1.255 wzrosła liczba funkcjonariuszy (pełniących służbę  
w IAS i podległym MUCS). Ponadto na umowę zastępstwa zatrudnionych było 306 osób. 
                                                      
12  Decyzje Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 czerwca 2017 r. nr FK1/3130/095-BP/17 i FK1/3130/104-

BP/17, z dnia 28 lipca 2017 r. nr FK1/3130/142-BP/17, z 31 sierpnia 2017 r. nr FK1/3130/171-BP/17,  
z 17 października 2017 r. nr FK1/3130/201-BP/17, z 14 grudnia 2017 r. nr FK1/3130/296-BP/17  
i z 18 grudnia 2017 r. nr FK1/3130/304-BP/17. 

13  Znak: 1401-IZK6.100.218.2.2017. 
14  Decyzja Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2018 r. nr FK1/3130/046-BP/18. 
15  Decyzje Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. nr FK1/3130/177-BP/17 i 15 września  

2017 r. nr FK1/3130/185-BP/17. 
16  Znak: 1401.IZK5.111.1205.2017. 
17  Pismo z 13 października 2017 r. znak: DLK2.103.3.2017. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku ogłoszonego naboru zatrudniono 299 osób, co stanowiło 57,2% osób, które  
nie otrzymały propozycji pracy/służby.  

W terminie wynikającym z art. 165 ust. 7 ustawy P.w.u. KAS propozycję pracy/służby 
otrzymało 8.259 osób, w tym 117 osób, które nabyły uprawnienia emerytalne do dnia  
31 sierpnia 2017 r. oraz 595 osób w 2018 r. 

Propozycji pracy/służby nie otrzymały 523 osoby, w tym 120 funkcjonariuszy  
(20 funkcjonariuszy posiadało szczególne uprawnienia, w tym do obsługi urządzeń 
rentgenowskich, szkolenia z zakresu przymusu bezpośredniego, kontroli drogowych  
lub dopuszczenia do informacji z klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”). Jednocześnie w okresie  
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. z pracy odeszło 679 osób.  

 (dowód: akta kontroli str. 37-41) 

Propozycji pracy/służby nie otrzymały między innymi osoby, które: 
− nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez przełożonych, tj. naczelnika urzędu 

skarbowego, Naczelnika MUCS lub Zastępcę Dyrektora, czy kierownika komórki 
organizacyjnej IAS; 

− pełniły służbę zawodową lub pracowały w organach bezpieczeństwa państwa 
wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów18, lub były ich współpracownikiem. 

Oprócz 523 osób, które nie otrzymały propozycji pracy/służby z pracy w IAS w okresie  
od 1 marca do 31 sierpnia 2017 r., odeszły 303 osoby, w tym 63 osoby, które nie przyjęły 
propozycji pracy/służby.  

(dowód: akta kontroli str. 39-41, 182, 183, 1142, 1143) 

W IAS w Warszawie, według stanu na 30 czerwca 2018 r., było 315 nieobsadzonych 
stanowisk członków korpusu służby cywilnej. Ponadto było 45 wakatów funkcjonariuszy  
z pokryciem finansowym 3,4 tys. zł. Dyrektor IAS zaplanował wykorzystanie wakatów  
i środków w II półroczu 2018 r. w IAS w Warszawie i liczba wakatów dla funkcjonariuszy 
wyniesie 13,5 wakatu z pokryciem finansowym 3,4 tys. zł.  

Dyrektor IAS wyjaśnił m.in., że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. trwały bądź też 
zostały wszczęte działania związane z organizacją naborów, lub przekształceniem umów  
o pracę. W lipcu 2018 r. wszczęte zostały kolejne procedury naboru.  

(dowód: akta kontroli str. 1052, 1095, 1096, 1100-1102, 1139-1146, 1153-1169) 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. służbę pełniło: 
− w IAS 74 funkcjonariuszy, w tym głównie w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców  

w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych – 14, Wydziale Centrum Analityczne 
– 11, Dziale Wiążących informacji – 11, Dziale Kontroli Środków Polityki Handlowej – 
10, Dziale Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR – ośmiu.  

− w MUCS 1.181 funkcjonariuszy, w tym głównie w pionach: obsługi zgłoszeń celnych – 
467, zwalczania przestępczości ekonomicznej – 330, kontroli – 278, orzecznictwa – 90, 
wsparcia – ośmiu. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 38, 207, 208) 

Propozycję pełnienia służby od 1 czerwca 2017 r., mimo że nie spełniało żadnego  
z warunków określonego w piśmie Szefa KAS z 27 stycznia 2017 r., tj. przed 1 marca  
2017 r. nie pełnili służby w oddziałach celnych oraz komórkach dozoru realizując 
przeważnie zadania z zakresu zwalczania przestępczości lub obrotu towarowego i ruchu 
granicznego, nie pełnili służby w komórkach zwalczania przestępczości, w komórkach 
dochodzeniowo-śledczych, nie byli też pracownikami wykonującymi czynności 
dochodzeniowe, pracownikami wywiadu skarbowego, czy komórek realizacyjnych otrzymało  
43 funkcjonariuszy. 

                                                      
18  Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, ze zm. 
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Dyrektor IAS wyjaśnił m.in., że byli to funkcjonariusze posiadający wieloletnie 
doświadczenie, uprawnienia, specjalistyczne kursy i szkolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1139, 1140, 1172, 1173) 

W pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej MUCS, według stanu na 1 września 
2017 r. zatrudnione były 293 osoby, w tym 291 funkcjonariuszy. Kandydaci do służby  
w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej MUCS posiadali doświadczenie pracy  
z obszaru operacyjno-rozpoznawczego, dochodzeniowo-śledczego, kontroli celnej  
i podatkowej i byli zobowiązani do wypełnienia kwestionariuszy osobowych, przesyłanych 
do Ministerstwa Finansów celem weryfikacji. Wobec wszystkich funkcjonariuszy 
zakwalifikowanych do służby w tym pionie było prowadzone postępowanie sprawdzające, 
określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych19. 
Propozycję pracy/służby w tym pionie otrzymały głównie osoby z komórek organizacyjnych 
Służby Celnej (250 osób), w tym z komórek zwalczania przestępczości IC (100 osób), 
Urzędu Kontroli Skarbowej (34 osoby) i urzędów skarbowych (siedem osób). 

Dyrektor IAS wyjaśnił m.in., że siedem osób zatrudnionych przed utworzeniem KAS  
w urzędach skarbowych, otrzymało propozycję służby w pionie zwalczania przestępczości 
ekonomicznej MUCS z powodu ich kompetencji i doświadczenia. Zatrudnione osoby 
posiadały doświadczenie w pracy przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych,  
a jedna osoba pełniła służbę w Policji. 

Propozycji służby w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej MUCS nie otrzymało 
pięciu funkcjonariuszy z istniejącego do 28 lutego 2017 r. Wydziału Zwalczania 
Przestępczości Izby Celnej, trzy osoby otrzymały propozycję służby ze względu  
na doświadczenie w innych komórkach, tj. w oddziałach celnych oraz w Dziale Kontroli 
Celno-Skarbowej Rynku, a dwie osoby otrzymały propozycję pracy, w tym jedna  
od 1 stycznia 2018 r. pełni służbę w MUCS. Jedna osoba wniosła skargę do sądu  
na propozycję pracy. Sąd – do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce –  
nie wydał orzeczenia w tej sprawie. 

Dyrektor Izby wyjaśnił m.in., że funkcjonariusze z pionu zwalczania przestępczości 
ekonomicznej podlegają szczególnym rygorom w zakresie stanu zdrowia sprawności 
psycho-fizycznej, dyspozycyjności, w tym służby w porze nocnej i przedłużonym czasie 
służby, a także umiejętności pracy w zespole, bezwzględnego, w granicach prawa 
podporządkowania się poleceniom przełożonych. Nie każdy funkcjonariusz spełnia  
te wymagania. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 27-29, 37, 38, 1075, 1076, 1140, 1146-1148, 1170,  
1200, 1203, 1206) 

Według stanu na 1 września 2017 r. w komórkach: 
− podatku akcyzowego i podatku od gier zatrudnionych było 110 osób, w tym 99 osób 

wykonywało zadania w tym zakresie w organach celnych w dniu 30 września 2016 r.  

− poboru należności celnych zatrudnionych było 504 osoby, w tym 445 osób wykonywało 
zadania w tym zakresie w organach celnych w dniu 30 września 2016 r.   

− egzekucji i wierzyciela zatrudnionych było 1.171 osób, w tym 14 osób, które 
wykonywały zadania w tym zakresie w organach celnych w dniu 30 września 2016 r. 

33 osoby, które na dzień 30 września 2016 r. realizowały zadania w organach celnych  
w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier (17 osób), poboru należności celnych  
(14 osób) oraz egzekucji i wierzyciela (dwie osoby) nie wykonywały zadań w tym zakresie  
w KAS w dniu 1 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1103) 

W wyjaśnieniach odnośnie wyżej wskazanych 33 osób, które w KAS w dniu 1 września 
2017 r. nie realizowały zadań analogicznych jak w organach celnych w dniu 30 września 
2016 r., Dyrektor IAS wyjaśnił m.in., że z uwagi na posiadane kompetencje przeniesiono  

                                                      
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 412, ze zm. 
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te osoby głównie do MUCS. Realizacja zadań we wskazanych komórkach została 
zabezpieczona poprzez włączenie do tych prac pracowników urzędów skarbowych. 

Ponadto Dyrektor IAS wyjaśnił, że większość z tych osób otrzymała propozycję służby  
w oddziałach celnych MUSC ze względu na wieloletnie doświadczenie w pełnieniu służby  
w oddziałach celnych lub w komórkach kontroli przedsiębiorców i postępowania celnego. 
Służbę w oddziale celnym zaproponowano również funkcjonariuszowi ze znajomością 
języka angielskiego i włoskiego w stopniu zaawansowanym. Trzy osoby z komórek podatku 
akcyzowego i podatku od gier organów celnych otrzymały propozycję pracy w komórkach 
spraw wierzycielskich z powodu doświadczenia w sprawach poprzedzających postępowanie 
egzekucyjne. Jedna osoba, która 30 września 2016 r. pełniła służbę w Wydziale Egzekucji 
IC, obecnie ze względu na kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas 
pełnienia służby w Referacie Akcyzy i Gier pełni obowiązki kierownika Referatu Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym. 

(dowód: akta kontroli str. 1095, 1098, 1099, 1203-1206) 

Z badanych 20 osób z komórek podatku akcyzowego i podatku od gier oraz 20 osób z pionu 
zwalczania przestępczości ekonomicznej, 39 osób otrzymało informację w ostatnich dniach 
lutego 2017 r. o miejscu pełnienia pracy/służby od 1 marca 2017 r., a jedna osoba 
realizowała swoje zadania w dotychczasowym miejscu do dnia 27 marca 2017 r. Po wejściu 
w życie regulaminów organizacyjnych, informację o miejscu pełnienia służby/pracy 
otrzymało również 15 pracowników komórek podatku akcyzowego i podatku od gier  
(w marcu) i jeden funkcjonariusz z pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej  
(w kwietniu). 

Propozycję pracy/służby otrzymało 15 osób z komórek podatku akcyzowego i podatku  
od gier i 19 osób z pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej. Jedna osoba nie 
przyjęła propozycji. Zakres obowiązków adekwatny do stanowiska pracy i zadań 
przypisanych dla komórek organizacyjnych lub w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej kartę zakresu obowiązków i uprawnień otrzymały 34 osoby, tj. wszystkie osoby, 
które świadczyły pracę, w tym jedna osoba, która nie przyjęła propozycji pracy i była 
zatrudniona do 31 sierpnia 2018 r. Powyższe dokumenty  zostały doręczone w okresie  
od 1 czerwca 2017 r. do 14 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1122-1125, 1128-1130) 

Badanie akt osobowych 15 osób z kadry nadzorującej/kierujących komórkami 
organizacyjnymi wykazało, że po zatwierdzeniu w marcu 2017 r. regulaminu 
organizacyjnego, kierownicy otrzymywali pisemną informację ze wskazaniem komórki  
w nowej strukturze, której pracami będą kierować. Funkcję kierowniczą nad wskazaną 
komórką, zgodnie z otrzymaną informacją pełnili od 1 marca 2017 r., tj. od dnia 
obowiązywania nowego regulaminu. Sześć osób otrzymało upoważnienia do podejmowania 
działań niezwłocznie po wskazaniu komórki, której pracami miały kierować. Pozostałe 
dziewięć osób wykonywało czynności na podstawie wcześniejszego upoważnienia (zmiana 
regulaminu organizacyjnego nie zmieniła zakresu wykonywanych zadań). Wszystkie osoby 
objęte badaniem posiadały ważne badania lekarskie, a w przypadku upływu terminu ich 
ważności niezwłocznie wystawiano skierowanie celem ich przeprowadzenia. Osoby  
te odbyły również aktualne szkolenia z przepisów BHP dla kadry kierowniczej.  

(dowód: akta kontroli str. 1126, 1127, 1275-1277) 

Od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. pracę Referatu Audytu Wewnętrznego w IAS 
nadzorowali: wyznaczony pracownik (od 28 lipca do 3 grudnia 2017 r.) oraz kierownik  
od 15 lutego 2018 r. W pozostałym okresie bezpośredni nadzór sprawował Dyrektor IAS. 

 (dowód: akta kontroli str. 392, 393, 1140, 1151) 

Analiza zatrudnienia w dwóch komórkach wykazała, że w: 
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− Pierwszym Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Kontroli Celno-Skarbowej Rynku20 

MUCS zatrudnieni byli funkcjonariusze21, którzy do 28 lutego 2017 r. pracowali  
w organach celnych, głównie w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym i Dozoru, 
Referacie Kontroli Przedsiębiorców, 

− Oddziale Celnym Port Lotniczy Warszawa - Modlin byli zatrudnieni funkcjonariusze, 
którzy do 28 lutego 2017 r. pracowali w IC głównie w tym Oddziale Celnym; ponadto  
w dniu 1 grudnia 2017 r. w trybie art. 150 ustawy o KAS przeniesiona została z urzędu 
skarbowego22 jedna osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 1104-1112) 

Dyrektor IAS wyjaśnił m.in., że stosunek pracy osoby przeniesionej 1 grudnia 2017 r.  
do Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin został przekształcony w stosunek 
służbowy. Funkcjonariusz nie został skierowany na zasadniczy kurs zawodowy, ponieważ 
zgodnie z art. 155 ust.1 pkt 2 ustawy o KAS do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu 
kończącego zasadniczy kurs zawodowy albo egzaminu zawodowego obowiązany jest 
funkcjonariusz służby przygotowawczej. Funkcjonariusz szkolony jest z obsługi systemów 
przez kierownika zmiany bądź też wyznaczonych funkcjonariuszy.  

(dowód: akta kontroli str. 1280, 1282, 1283) 

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. na działalność Dyrektora IAS do sądu 
administracyjnego wniesiono 72 skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 52 sprawach 
odrzucił skargę lub umorzył postępowanie w sprawie, w tym w 13 sprawach postanowienia 
sądu są prawomocne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w prawomocnych postanowieniach 
(13) uznał, że skargi są niedopuszczalne. Skargi zakończone prawomocnym 
postanowieniem dotyczyły otrzymanej propozycji pracy w KAS, w tym ucywilnianie 
funkcjonariuszy – siedem spraw, braku propozycji pracy/służby – cztery sprawy, otrzymanej 
informacji o miejscu pełnienia służby, a w jednej sprawie skarga została wniesiona na 
decyzję w sprawie przeniesienia do innych zadań.  

W siedmiu sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub stwierdził jej nieważność. Jeden wyrok jest 
prawomocny. Zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego w wysokości 0,5 tys. zł 
dokonano 2 sierpnia 2018 r. Ponadto w 13 sprawach postępowanie sądowe trwa i nie został 
wydany wyrok.  

(dowód: akta kontroli str. 168-172) 

1. NIK zwraca uwagę, że Szef KAS w piśmie z 27 stycznia 2017 r. przekazał wytyczne  
w zakresie między innymi organizacji służby celno-skarbowej wskazując, że zasilenie tej 
formacji powinno nastąpić w szczególności z zasobów funkcjonariuszy i pracowników 
Służby Celnej oraz pracowników urzędów kontroli skarbowej a funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej powinni wywodzić się z zasobów: funkcjonariuszy pełniących służbę  
w oddziałach celnych oraz komórkach dozoru pod warunkiem, że osoby te realizowały  
w przeważającym zakresie zadania z zakresu zwalczania przestępczości lub obrotu 
towarowego i ruchu granicznego, funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach 
zwalczania przestępczości, funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach 
dochodzeniowo-śledczych, pracowników wykonujących czynności dochodzeniowe, 
pracowników wywiadu skarbowego pracowników komórek realizacyjnych  
lub funkcjonariuszy Służby Celnej  z pionów wsparcia izb celnych, lub pracownikami 
pionów wsparcia urzędów kontroli skarbowej, jeżeli posiadają oni doświadczenie  
w zakresie pełnienia służby/pracy w obszarze kontroli granicznej bądź ścigania  
i zwalczania przestępstw z właściwości rzeczowej organów KAS. Propozycję służby  
od 1 czerwca 2017 r. otrzymały 43 osoby, pomimo że nie spełniały warunku 

                                                      
20  Wcześniej Pierwszy Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku lub Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku 

Delegatura MUCS I w Warszawie. 
21  Stan zatrudnienia na 1 marca 2017 r. – 41, na 1 września 2017 r. – 30, na 31 grudnia 2017 r. – 28,  

na 30 czerwca 2018 r. - 21. 
22  Stan zatrudnienia na 1 marca 2017 r. – 17 funkcjonariuszy, na 1 września 2017 r. – 19, na 31 grudnia  

2017 r. – 21, na 30 czerwca 2018 r. – 20. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wskazanego przez Szefa KAS, w tym siedem osób zatrudnionych przed 1 marca 2017 r. 
w urzędach skarbowych. 

Wprawdzie przy składaniu propozycji służby, zgodnie z art. 165 ust. 7 P.w.u.KAS 
uwzględniono posiadane przez pracownika/funkcjonariusza kwalifikacje oraz przebieg 
dotychczasowej pracy lub służby, ale około 3,5% funkcjonariuszy nie spełniało 
warunków ustalonych przez Szefa KAS.  

(dowód: akta kontroli str. 1139, 1140, 1172, 11731075, 1076, 1140,  
1146-1148, 1170, 1200, 1203, 1206) 

2. Liczba osób zatrudnionych w IAS 30 czerwca 2018 r. zmniejszyła się w stosunku  
do stanu z 1 marca 2017 r. o 737 osób, tj. o 8,3%. Najwyższa Izba Kontroli zauważa,  
że w trakcie około roku od utworzenia KAS gwałtownie obniżyła się w IAS liczba 
doświadczonych pracowników i funkcjonariuszy. Doświadczenie w pracy w IAS 7,6% 
zatrudnionych osób według stanu na 30 czerwca 2018 r. nie przekraczało 16 miesięcy. 
Propozycji pracy lub służby nie otrzymały 523 osoby, a ponadto w okresie od 1 marca 
do 15 listopada 2017 r. odeszło z pracy lub służby co najmniej 375 osób. Jednocześnie 
w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zatrudniono 299 osób w wyniku 
ogłoszonego naboru. Ponadto NIK zwraca uwagę, że w IAS i jednostkach podległych  
na 30 czerwca 2018 r. było 315 nieobsadzonych stanowisk członków korpusu służby 
cywilnej (4,3% zaplanowanych etatów dla członków korpusu służby cywilnej), a ponadto 
na 304 stanowiskach były zatrudnione osoby na umowę o pracę na zastępstwo. Wysoki 
udział osób z krótkim doświadczeniem w pracy czy w służbie, jak również utrzymująca 
się przez długi okres czasu niewystarczająca liczba osób zatrudnionych może 
negatywnie wpłynąć w przyszłości na prawidłowość procesu gromadzenia dochodów 
budżetu państwa poprzez nieterminową realizację zwrotów i nadpłat, nieterminowe 
księgowanie przypisów i odpisów, jak również wpłat, czy niską jakość pracy 
przejawiającą się pobieżnym rozpatrywaniem spraw kończących się decyzjami. 

Dyrektor IAS wyjaśnił m.in.: że na koniec czerwca 2018 r. trwały bądź zostały wszczęte 
działania związane z organizacją naborów lub przekształceniem umów o pracę, mające 
na celu obsadzenie część wolnych stanowisk, a w lipcu zostaną wszczęte kolejne 
procedury naboru. 

W ocenie NIK utrzymujący się w długim czasie tak wysoki wskaźnik wakatów może 
wpłynąć na dezorganizację pracy IAS, w tym na prawidłową i terminową realizację 
podstawowych zadań związanych z gromadzeniem dochodów budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1096,1100-1102) 

3. Zgodnie z art. 170 ust 2 P.w.u. KAS pracownik albo funkcjonariusz, któremu 
przedstawiono propozycję zatrudnienia albo pełnienia służby zobowiązany był złożyć  
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo odmowie 
przyjęcia propozycji, a niezłożenie takiego oświadczenia w tym terminie było 
równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby. 
Propozycje zatrudnienia czy też pełnienia służby musiały z kolei zostać przedstawione 
najpóźniej do 31 maja 2017 r. (art. 165 ust. 7 P.w.u. KAS). Oznacza to, że co do zasady 
najpóźniej już w połowie czerwca Dyrektor IAS posiadał wiedzę o sytuacji kadrowej 
kierowanej jednostki (IAS wraz z podległymi urzędami). NIK zauważa również, że mając 
na uwadze korzystne konsekwencje zarówno dla pracodawcy (np. w przypadku wadliwej 
realizacji lub braku realizacji powierzonych zadań), jak i pracownika zakresy, 
czynności/karty zakresu obowiązków i uprawnień pracowników/funkcjonariuszy IAS, 
powinny być określone z zachowaniem formy pisemnej i wydawane bez zbędnej zwłoki. 

W wyniku badania 40 akt osobowych pracowników /funkcjonariuszy stwierdzono,  
że zakresy czynności/karty zakresu obowiązków badanej grupie osób zostały 
przekazane w okresie od 1 czerwca do 19 lipca 2017 r., przy czym w pojedynczych 
przypadkach (głównie funkcjonariuszom z pionu zwalczania przestępczości 
ekonomicznej pełniących służbę w MUCS) dokumenty te zostały przekazane w okresie 
lipiec-listopad 2017 r., a w dwóch przypadkach w 2018 r. (30 stycznia i 14 maja).   
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Ponadto NIK zwraca uwagę, że w postanowieniach Standardów kontroli zarządczej  
dla sektora finansów publicznych23 w pkt A. Środowisko wewnętrzne wskazano  
m.in., że każdy pracownik powinien mieć określony aktualny zakres obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności. 

(dowód: akta kontroli str. 1122-1125, 1128-1130) 

4. Zgodnie z art. 277 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych24, 
działalnością wieloosobowej komórki audytu wewnętrznego kieruje audytor wewnętrzny, 
zwany dalej "kierownikiem komórki audytu wewnętrznego".  

Minister Rozwoju i Finansów w zarządzeniu z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
organizacji jednostek organizacyjnych KAS oraz nadania im statutów25 w § 10 wskazał, 
że dyrektor izby administracji skarbowej (izby) wykonuje zadania przy pomocy 
zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników 
działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami, (…),  
a w  § 13 ust. 1 pkt 3 wskazał natomiast, że w izbie mogą być tworzone referaty 
składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu. 
Zarządzeniem Dyrektora IAS Nr 41/2017, określając strukturę organizacyjną IAS,  
w pionie wsparcia ustanowiono m.in. Referat Audytu Wewnętrznego (§ 7 ust. 3 pkt 1  
lit. b załącznika do ww. zarządzenia) oraz określono zakres stałych uprawnień dla jego 
kierownika (§ 81). 
NIK ustaliła, że od momentu utworzenia KAS do 14 lutego 2018 r. w IAS pozostawał 
wakat na stanowisku kierownika Referatu Audytu Wewnętrznego. W okresie od 28 lipca 
do 3 grudnia 2017 r. pracę tego Referatu nadzorował wyznaczony pracownik,  
a w pozostałym okresie bezpośrednio Dyrektor IAS.  
NIK zwraca uwagę, że przez około 7 miesięcy nie było de facto osoby odpowiedzialnej 
za realizacje przypisanych kierownikowi komórki audytu wewnętrznego zadań, które 
wynikają wprost z przepisów ustawowych, regulacji wewnętrznych oraz standardów 
audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, określonych  
w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r.26 Jednocześnie 
NIK podkreśla, że z ww. przepisów wprost wynika odmienna rola kierownika jednostki  
i kierownika komórki audytu wewnętrznego.  

(dowód: akta kontroli str. 392, 393, 1140, 1151) 

1.3. Wynagrodzenia 

Przed reformą administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, tj. w 2016 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej świadczącego 
pracę na terenie województwa mazowieckiego w urzędach skarbowych wynosiło 5,2 tys. zł, 
izbie skarbowej – 5,4 tys. zł, w urzędzie kontroli skarbowej 7,0 tys. zł, a w jednostkach 
organizacyjnych Służby Celnej – 5,1 tys. zł. Przeciętne uposażenie funkcjonariusza Służby 
Celnej w 2016 r. wynosiło 6,0 tys. zł. 

W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej 
świadczącego pracę w urzędzie skarbowym wynosiło 5,5 tys. zł, w IAS 6,2 tys. zł,  
a uposażenie funkcjonariusza – 7,6 tys. zł. W MUCS przeciętne wynagrodzenie pracownika 
korpusu służby cywilnej wynosiło 6,8 tys. zł, a uposażenie funkcjonariusza 7,9 tys. zł. 

W 2018 r. (I półrocze) przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika korpusu służby 
cywilnej świadczącego pracę  w urzędzie skarbowym wynosiło 6,1 tys. zł, w IAS 6,8 tys. zł, 
a uposażenie funkcjonariusza – 7,1 tys. zł. W MUCS przeciętne wynagrodzenie pracownika 
korpusu służby cywilnej wynosiło 7,3 tys. zł, a uposażenie funkcjonariusza 6,2 tys. zł. 

                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 36) 

 

                                                      
23  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej  

dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
24  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.  
25  Dz. Urz. MRiF poz. 41, ze zm. 
26  Dz. Urz. MRiF poz. 28 

Opis stanu 
faktycznego 
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W IAS w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2017 r. Dyrektor IAS ustalił zasady regulujące 
postępowanie przy składaniu propozycji pracy/służby.  

                 (dowód: akta kontroli str. 222-224) 

Prawie 60% osób zatrudnionych w IAS według stanu na 1 marca 2017 r. otrzymywało 
wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika kwoty bazowej 1,61 i powyżej.  

W wyniku analizy wynagrodzeń zasadniczych 20 pracowników korpusu służby cywilnej, 
według stanu na 1 września 2017 r. stwierdzono, że zgodnie z zawartym 1 marca 2017 r. 
pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Związkiem Zawodowym NSZZ 
„Solidarność” Porozumieniem (§ 1 pkt 1) wynagrodzenie zasadnicze członków korpusu 
służby cywilnej i uposażenie funkcjonariuszy w IAS w Warszawie nie było niższe niż  
3 tys. zł. Najniższe wynagrodzenie/uposażenie (liczone według mnożnika 1,610) 
otrzymywały 3.202 osoby (39,2% osób zatrudnionych w IAS), w tym 66 funkcjonariuszy  
i 3.136 pracowników korpusu służby cywilnej. 

                                                              (dowód: akta kontroli str. 33, 39, 1079, 1084, 1094) 

Do końca 2017 r. w ramach środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Finansów 
dwukrotnie dokonano wyrównania wynagrodzeń, w tym pierwsze wyrównanie nastąpiło  
od 1 września 2017 r. na zasadach określonych w Porozumieniu zawartym w dniu  
16 listopada 2017 r. pomiędzy IAS w Warszawie a Organizacjami Związków Zawodowych 
działającymi w Izbie w sprawie zasad dokonania wyrównań wynagrodzeń/uposażeń 
pracowników/funkcjonariuszy, a drugie wyrównanie nastąpiło od 1 grudnia 2017 r.  
na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2017 r. pomiędzy IAS  
w Warszawie a Organizacjami Związków Zawodowych w sprawie zasad dokonania II tury 
wyrównań wynagrodzeń/uposażeń członków korpusu służby cywilnej/funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej. 

Od 1 września 2017 r. wyrównanie wynagrodzenia otrzymało 4.787 członków korpusu 
służby cywilnej, w tym 2.461 członków korpusu służby cywilnej posiadało mnożnik kwoty 
bazowej 1,61. Po wyrównaniu wynagrodzeń, żaden z członków korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych i specjalistycznych nie otrzymywał 
wynagrodzenia według mnożnika równego lub niższego niż 1,642. 

Od 1 grudnia 2017 r. wyrównania wynagrodzeń otrzymało 6.392 członków korpusu służby 
cywilnej. Wyrównania kształtowały się od 0,02 do 0,801 mnożnika kwoty bazowej. 

                                             (dowód: akta kontroli str. 8, 9, 14-17, 33, 222-224, 1199, 1203) 

Analiza uposażeń 25 funkcjonariuszy zatrudnionych w pionie zwalczania przestępczości 
ekonomicznej wykazała, że funkcjonariusze otrzymali propozycję służby obowiązującą  
od 1 czerwca 2017 r. i uposażenie zasadnicze liczone w oparciu o mnożnik kwoty bazowej 
na poziomie sprzed utworzenia KAS (23 funkcjonariuszy) lub na poziomie niższym (dwóch 
funkcjonariuszy). 

Uposażenie łączne wraz z dodatkami dwóch funkcjonariuszy przed 1 marca 2017 r. 
przekraczało 6,0 tys. zł i zgodnie z zasadami przyjętymi w IAS w dniu 20 kwietnia 2017 r., 
regulującymi postępowanie przy składaniu propozycji pracy/służby, uposażenie zostało 
pomniejszone. 

Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, w tym dodatkiem za stopień służbowy  
i dodatkiem za wieloletnią służbę w porównaniu do stanu sprzed utworzenia KAS wzrosło 
17 badanym funkcjonariuszom, pozostało na takim samym poziomie sześciu badanym 
funkcjonariuszom, uległo obniżeniu dwóm funkcjonariuszom. Wszyscy analizowani 
funkcjonariusze na dzień 1 marca 2017 r. posiadali mnożnik kwoty bazowej uposażenia 
wyższy niż 1,61. W okresie marzec-maj 2017 r. funkcjonariusze otrzymywali uposażenie na 
warunkach obowiązujących przed utworzeniem KAS. 

Analiza wynagrodzeń zasadniczych siedmiu funkcjonariuszy ucywilnionych (sześciu  
z komórki podatku akcyzowego i podatku od gier i jednego z komórki audytu wewnętrznego) 
wykazała, że w propozycjach określających warunki zatrudnienia, obowiązujących  
od 1 czerwca 2017 r., zaproponowano tym osobom mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia 
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zasadniczego wyższy niż posiadany przed 1 marca 2017 r. Wynagrodzenie łączne wraz  
z dodatkiem stażowym w porównaniu do otrzymywanego przed 1 marca 2017 r. uposażenia 
zasadniczego wraz z dodatkami wzrosło sześciu badanym osobom, a jednej osobie uległo 
obniżeniu. Wynagrodzenie zostało obniżone tej osobie, ponieważ wysokość uposażenia 
przed 1 marca przekraczała 6,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1113-1121) 

Według stanu na 1 września 2017 r. w IAS w Warszawie zatrudnionych było w Wydziale 
Kadr i Szkolenia 12 funkcjonariuszy ucywilnionych, w pionie poboru i egzekucji – sześciu,  
a w komórkach podatku akcyzowego i podatku od gier - 88.  

Po przekształceniu stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy, w związku  
z otrzymaniem nowych warunków zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego  
w jednostkach KAS, funkcjonariusze ucywilnieni otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wraz 
z dodatkiem za staż. Przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego uwzględniano wysokość 
otrzymywanego wcześniej uposażenia brutto27. Prawidłowo, tj. zgodnie z zasadami 
przyjętymi w IAS w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2017 r., regulującymi postępowanie przy 
składaniu propozycji pracy w KAS, ustalono mnożniki wynagrodzenia zasadniczego  
dla wszystkich 20 funkcjonariuszy ucywilnionych objętych badaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 18, 691-696) 

W IAS w Warszawie propozycji pracy/ służby nie przyjęły 63 osoby, w tym dwóch 
funkcjonariuszy i jeden członek korpusu służby cywilnej, którym zaproponowano niższe 
wynagrodzenie/uposażenie, w porównaniu do otrzymywanego przed utworzeniem KAS.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 40) 

Badanie 20 akt osobowych pracowników IAS, którzy otrzymali propozycje pracy w terminie 
wynikającym z art. 165 ust. 7 ustawy P.w.u. KAS wykazało, że w składanych propozycjach 
uwzględniono zmiany stanowisk urzędniczych wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 
stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych 
zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby 
cywilnej28 (dalej: nowelizacja rozporządzenie w sprawie stanowisk). W sytuacji przyjęcia 
propozycji pracy, stanowisko pracy i wysokość wynagrodzenia obowiązywały od 1 czerwca 
2017 r. Wysokość wynagrodzenia wskazana w propozycji została podwyższona siedmiu 
osobom, których wynagrodzenia zasadnicze były niższe niż 3 tys. zł. Pozostałym  
13 osobom zaproponowano wynagrodzenie na takim samym poziomie, co przed wejściem 
w życie KAS. W okresie od 1 marca do 31 maja 2017 r. obowiązywały stanowiska pracy 
ustalone przed wprowadzeniem KAS. Również wynagrodzenia wypłacano według zasad 
obowiązujących przed utworzeniem KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 1131-1133) 

Przyznany dodatek kontrolerski za marzec 2017 r. otrzymało 1.320 osób, w tym  
667 funkcjonariuszy. IAS wypłacił dodatki kontrolerskie w dniach: 7 kwietnia, 26 kwietnia  
i 31 maja 2017 r. 

Badanie wypłaconych dodatków kontrolerskich dla 264 osób wykazało, że dodatki 
kontrolerskie przyznawano pracownikom i funkcjonariuszom z komórek organizacyjnych 
realizujących zadania kontrolne, w tym: z komórek kontroli podatkowej, z oddziałów 
celnych, z komórek kontroli celno-skarbowej rynku, komórek zwalczania przestępczości. 
Dodatki za marzec wypłacono 113 osobom w dniu 7 kwietnia 2017 r., 26 osobom 
zatrudnionym w UCS w dniu 26 kwietnia 2017 r., a 125 funkcjonariuszom w dniu 31 maja 
2017 r. Stawka dodatku badanych funkcjonariuszy wynosiła od 2% do 16,413% uposażenia 
zasadniczego, a członków korpusu służby cywilnej od 10%-50% wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek kontrolerski według stawki wyższej niż 20% otrzymało 107 osób,  

                                                      
27  Kwota uposażenia brutto obejmowała m.in. dodatek za stopień służbowy. 
28  Dz.U. poz. 651. 
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w tym 11 kierowników. Dodatki kontrolerskie członkom korpusu służby cywilnej za marzec 
wypłacono na podstawie przyznanych w lutym zasad. 

(dowód: akta kontroli str. 271, 272, 1212, 1213, 1374-1376) 

Dodatki funkcyjne dla funkcjonariuszy na stanowisku kierowniczym oraz dodatki 
uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami i uzasadnione 
szczególnymi warunkami pełnienia służby, wymienione w art. 226 ust. 1 pkt 3-5 ustawy  
o KAS zostały wypłacone. Dodatki za marzec objęte szczegółowa kontrolą wypłacono  
10 badanym funkcjonariuszom na stanowisku kierowniczym oraz 19 badanym 
funkcjonariuszom z tytułu szczególnych właściwości, kwalifikacji i umiejętności w dniu  
24 marca 2017 r. Dodatki za służbę w porze nocnej w marcu wypłacono 10 badanym 
funkcjonariuszom 26 kwietnia 2017 r. Jednemu badanemu funkcjonariuszowi, pełniącemu 
służbę od 1 czerwca 2017 r. dodatki wypłacono w dniu 27 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1080-1082) 

Na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy P.w.u. KAS, stosunki pracy/służby wygasły  
358 osobom, w tym 249 pracownikom i 109 funkcjonariuszom. Osobom tym wypłacono  
31 sierpnia 2017 r. odprawy pieniężne w kwocie 6.363,1 tys. zł. Analiza podstaw prawnych  
i kwot naliczonych oraz wypłaconych 31 sierpnia 2017 r. odpraw pieniężnych 72 osobom  
w kwocie 1.322,0 tys. zł wykazała, że: 
− odprawy dla 46 osób w łącznej kwocie 500,8 tys. zł wypłacono na podstawie art. 8 

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników29 (dalej: 
ustawa o szczególnych zasadach), 

− odprawy dla 26 funkcjonariuszy w kwocie 821,1 tys. zł wypłacono na podstawie  
art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej30. 

 (dowód: akta kontroli str.1064-1071, 1087-1093) 

IAS pozwały 72 osoby do Sądu Pracy (Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych). W siedmiu sprawach IAS wypłacił 72,3 tys. zł, w tym:  
− 57,4 tys. zł tytułem wypłaty (dopłaty) odprawy emerytalnej w trzech sprawach,  

w których została zawarta ugoda, a wypłacone wcześniej odprawy pieniężne zostały 
zaliczone na poczet odpraw emerytalnych31,  

− 8,2 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę 
w dwóch sprawach,  

− 6,7 tys. zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania  
w zatrudnieniu dla dwóch osób, które świadczyły pracę we wrześniu i w październiku, 
ale w związku z przejściem na emeryturę pod koniec października, nie były zatrudnione 
16 listopada 2017 r..  

(dowód: akta kontroli str. 1056-1063) 

NIK ustaliła, iż dnia 16 listopada 2017 r. zostało zawarte pomiędzy IAS w Warszawie  
a organizacją związków zawodowych porozumienie w sprawie zasad dokonywania 
wyrównań wynagrodzeń/uposażeń pracowników/funkcjonariuszy w ramach środków 
przyznanych na ten cel przez Ministerstwo Finansów. W ww. porozumieniu zapisano m.in., 
iż uprawnieni do wyrównań są pracownicy/funkcjonariusze pozostający w stosunku 
pracy/służby w dniu podpisania uzgodnień, tj. 16 listopada 2017 r., a wyrównanie 
wynagrodzeń/uposażeń następuje z mocą wsteczną od dnia 1 września 2017 r.  

                                                      
29  Dz.U. z 2016 r. poz. 1474, ze zm. 
30  Dz.U. z 2016 r. poz. 1799, ze zm. 
31  IAS mając na uwadze związek funkcjonalny między wygaśnięciem stosunku pracy w KAS z dniem  

31 sierpnia 2017 r. a przejściem w niedługim czasie (np. 1 października 2017 r.) na emeryturę uznała,  
iż byłym pracownikom KAS przysługiwały odprawy emerytalne w wysokości określonej w art. 94 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559), a nie odprawy pieniężne, o których 
mowa w ustawie o szczególnych zasadach. 

Uwagi dotyczące 
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Wyrównaniem wynagrodzeń/uposażeń nie zostali objęci zatem pracownicy/funkcjonariusze 
IAS z co najmniej siedmioletnim stażem pracy/służby i wynagrodzeniem/uposażeniem 
liczonym według mnożnika kwoty bazowej w wysokości nie mniejszej lub równej 2,2, którzy 
świadczyli pracę we wrześniu i/lub w październiku, ale ich stosunek pracy/służby 
rozwiązano przed 16 listopada 2017 r. 
Zgodnie z art. 183c § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy32 pracownicy mają 
prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
wartości. Z kolei art. 183b § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi, iż za naruszenie zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez 
pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 133, 
którego skutkiem jest m.in. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych 
warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się 
obiektywnymi powodami.  
NIK zwraca uwagę, iż DIAS przy zawieraniu porozumień z organizacjami związkowymi 
powinien brać pod uwagę art. 9 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi m.in., iż postanowienia 
układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych nie mogą być mniej korzystne  
dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy  
i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych określające prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują 
(art. 9 § 4 Kodeksu pracy). 
NIK wskazuje na stanowisko zawarte w uzasadnieniu jednego z wyroków Sądu 
Najwyższego34, zgodnie z którym pominięcie byłego pracownika przy przyznawaniu 
świadczenia, będącego składnikiem wynagrodzenia za pracę w okresie, w którym był on 
zatrudniony, narusza zasady wynagradzania za pracę wykonaną, wynagradzania według 
ilości i jakości pracy i równego traktowania pracowników. 
Z ustaleń kontroli wynika, iż z roszczeniami przeciwko IAS do sądu pracy wystąpiło dwóch 
byłych pracowników IAS, których stosunek pracy został rozwiązany odpowiednio dnia 
27 i 28 października 2017 r. Sąd pierwszej instancji wydał orzeczenia, w których zasądził  
od IAS odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu  
i orzeczeniom tym nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 

(dowód: akta kontroli str. 230, 231, 1060-1063) 

Dyrektor IAS do dnia 31 maja 2017 r. złożył pisemną propozycję określającą nowe warunki 
zatrudnienia w KAS osobie, która złożyła mu do dnia 31 marca 2017 r. oświadczenie  
o pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia  
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów35 (dalej: ustawa o organach 
bezpieczeństwa państwa). Przedstawienie przez Dyrektora IAS propozycji, o której mowa  
w art. 165 ust. 7 P.w.u. KAS ww. osobie (dalej: były pracownik organów bezpieczeństwa 
państwa) było działaniem nieprawidłowym, zgodnie bowiem z art. 144 ust. 1 ustawy o KAS 
w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę jedynie 
osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa 
państwa wymienionych w art. 2 ustawy o organach bezpieczeństwa państwa, ani nie była 
ich współpracownikiem. 
Były pracownik organów bezpieczeństwa państwa złożył oświadczenie o przyjęciu nowych 
warunków zatrudnienia w IAS, które obowiązywały od dnia 1 czerwca 2017 r. 
Dyrektor IAS, zorientowawszy się o popełnieniu błędu, pismem z dnia 20 lipca 2017 r. 
(doręczonym 2 sierpnia 2017 r.) poinformował byłego pracownika organów bezpieczeństwa 

                                                      
32  Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
33  Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  
w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez 
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. 

34  Wyrok SN z dnia z dnia 23 października 1996 r., sygn. akt I PRN 94/96. 
35  Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, ze zm. 
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państwa, iż przedstawienie mu propozycji zatrudnienia było sprzeczne z ustawą, a tym 
samym czynnością nieważną, niewywołującą skutków prawnych, oraz że jego stosunek 
pracy wygaśnie – zgodnie z art. 170 ust. 1 pkt 1 P.w.u. KAS – z dniem 31 sierpnia 2017 r. 
Przedmiotowa sprawa trafiła do sądu pracy, który w uzasadnieniu wyroku wydanego  
w pierwszej instancji stwierdził, iż Dyrektor IAS zorientowawszy się o popełnieniu błędu przy 
przedstawieniu propozycji pracy byłemu pracownikowi organów bezpieczeństwa państwa,  
w istocie w sposób nieuprawniony rozwiązał z nim umowę o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i zasądził od IAS kwotę 10.860,78 zł tytułem odszkodowania za niezgodne  
z prawem rozwiązanie umowy o pracę, w tym kwocie 3.620,26 zł nadał rygor 
natychmiastowej wykonalności. 

(dowód: akta kontroli str. 1060-1063) 

1.4. Organizacja IAS 

Izba Administracji Skarbowej wdrożyła harmonogram wynikający z opracowanych przez 
Departament Reformy Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów procedur przejścia 
izb celnych, izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w struktury KAS36.  Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie powołał Zespół ds. wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej  
w IAS37 do zadań, którego należało w szczególności koordynowanie, nadzorowanie  
i wspieranie oraz raportowanie o stanie i sposobie realizacji zadań określonych  
w procedurach przejścia oraz ukierunkowanie i nadzorowanie prac Zespołów 
koordynacyjnych ds. wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej powołanych przez 
Dyrektora IS w Warszawie38. Postępy prac były raportowane do Szefa KAS przez 
koordynatora do utworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w województwie 
mazowieckim.  

W terminie określonym w § 44 pkt 1 i 2 zarządzenia MRiF z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania  
im statutów, Dyrektor IAS przedłożył ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego IAS, a naczelnicy urzędów 
skarbowych i Naczelnik MUCS przedłożyli Dyrektorowi IAS do zatwierdzenia projekty 
regulaminów organizacyjnych odpowiednio urzędów skarbowych oraz MUCS. Regulamin 
organizacyjny IAS w Warszawie został zatwierdzony dnia 3 marca 2017 r. i obowiązywał  
co do zasady od dnia podpisania z mocą od 1 marca 2017 r. Regulaminy organizacyjne 
podległych jednostek zostały zatwierdzone przez Dyrektora IAS w pierwszej połowie marca 
2017 r., w tym urzędu skarbowego w Grójcu 15 marca 2017 r, w Mińsku Mazowieckim  
16 marca 2017 r., w Pruszkowie 9 marca 2017 r., w Lipsku 7 marca 2017 r.,  
III Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu 7 marca 2017 r., Mazowieckiego Urzędu 
Celno-Skarbowego 10 marca 2017 r. Wszystkie regulaminy organizacyjne podległych 
jednostek obowiązują od 1 marca 2017 r. W okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 
2018 r. w regulaminie organizacyjnym IAS dokonano jednej zmiany, a w podległych 
jednostkach jednej zmiany dokonano w regulaminie organizacyjnym III Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Radomiu, a pięciu zmian dokonano w regulaminie organizacyjnym 
MUCS. W IAS, po wejściu w życie ustawy o KAS, opracowano wewnętrzne regulaminy, 
procedury i wytyczne, obowiązujące również w jednostkach podległych, w tym: Regulamin 
Pracy obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r., Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych od 31 marca 2017 r., Regulamin Premiowania od 11 lipca 2017 r., Instrukcja 
Obiegu Dokumentów od 26 czerwca 2017 r. czy Zarządzenia w Zakresie Bezpieczeństwa 
Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 279, 282- 438) 

Proces szkoleniowy w IAS był realizowany we współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości 
oraz na poziomie regionalnym w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora „Regionalny plan 
szkoleń pracowników Izby Skarbowej w Warszawie na 2017 r.” W celu zapewnienia 
największej efektywności szkoleń w Izbie zastosowano zasadę typowania 

                                                      
36  Procedury przejścia Izb Celnych, Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w struktury KAS 

przekazane pismem z dnia 30 listopada 2016 r. znak: RS8.0101.10.2016. 
37  Zarządzenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 146/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. 
38  Zarządzenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 147/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
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pracowników/funkcjonariuszy do udziału w tych szkoleniach w oparciu o kryteria 
kompetencyjne, stażowe oraz usytuowanie w nowej strukturze organizacyjnej. Największe 
zapotrzebowanie na uzupełnienie wiedzy albo jej pogłębienie wobec stawianych nowych 
obowiązków wykazano w obszarach: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
akcyzowego, jednolitego pliku kontrolnego, postępowania karnego skarbowego oraz taktyki 
i technik interwencji. Ponadto skierowano 53 osoby na studia podyplomowe na kierunkach: 
ceny transferowe, prawo podatkowe, przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu 
podatkowemu, rachunkowość i finanse, zarządzanie służbami skarbowymi, zwalczanie 
przestępczości ekonomicznej, egzekucja administracyjna. 

W celu ujednolicenia zasad sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, 
wprowadzona została Instrukcja ustalania indywidulanego programu rozwoju zawodowego 
członka korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej39. 

(akta kontroli str. 439-441) 

Dane z systemów kadrowo-płacowych wszystkich jednostek (Izba Skarbowa, Izba Celna  
i Urząd Kontroli Skarbowej) zostały zintegrowane i znajdują się w systemie FOKUS. W IAS  
i podległych urzędach skarbowych istnieje jednolity elektroniczny system zarządzania 
dokumentami. 

(dowód: akta kontroli str. 698, 699) 

Postępowanie dotyczące likwidacji towarów (ruchomości podlegających likwidacji  
na podstawie przepisów prawa karnego, karnego skarbowego lub celnego) zostało 
określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji40, natomiast sposób likwidacji poprzez zniszczenie został wskazany  
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd41. 
MUCS opracował wzór wniosku likwidacyjnego w celu uproszczenia i ujednolicenia 
kierowanych dyspozycji likwidacji towarów oraz powołał Komisje w zakresie nadzoru nad 
likwidacją towarów poprzez zniszczenie, sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie 
(kwalifikacja: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, zniszczenie) oraz w celu sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad samym procesem zniszczenia. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1.5. Realizacja postanowień Porozumienia w sprawie 
zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz 
funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań 
organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej 
Administracji Skarbowej zawartego dnia 1 marca 2017 r. 
pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” (zwanego dalej 
Porozumieniem) 

Do Dyrektora IAS w Warszawie wpłynęły 852 wnioski, głównie dotyczące złożonej 
propozycji pracy w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektor IAS rozpatrzył 
814 wniosków, w tym negatywnie – 562, pozytywnie – 252, a 38 pozostawił bez 
rozpatrzenia. 

Zespołowi do monitorowania realizacji Porozumienia przedstawiono 284 wnioski wraz  
ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej KAS. Zespół pozytywnie zaopiniował 
13 wniosków. W przypadku pięciu wniosków, Dyrektor IAS utrzymał w mocy stanowisko 
pomimo pozytywnych rekomendacji Zespołu. Ponadto Zespół negatywnie zaopiniował  
100 wniosków, a pozostawił bez rozpatrzenia – 171. 

                                                      
39  Zarządzenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 141/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. 
40  Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
41  Dz.U. poz. 943. 
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Badanie 57 wniosków pracowników/funkcjonariuszy skierowanych przez Dyrektora IAS  
w Warszawie do Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia wykazało,  
że 10 badanych wniosków dotyczyło braku propozycji pracy, a pozostałe wnioski 
pracownicy/funkcjonariusze kierowali w celu ponownego rozpatrzenia propozycji 
pracy/służby w zakresie: 
− zaproponowanego wynagrodzenia/uposażenia określonego w propozycji według 

mnożnika kwoty bazowej, stanowiska służbowego lub obydwu tych elementów  
(33 wnioski); 

− propozycji pracy zamiast propozycji służby (siedem wniosków);  

− zaproponowanej umowy na czas określony (siedem wniosków), tj. do osiągnięcia wieku 
emerytalnego; z wniosków wynika, że osoby te nie były zainteresowane przejściem  
na emeryturę niezwłocznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Wnioski objęte badaniem, które wpłynęły w okresie od 6 czerwca do 8 września 2017 r. 
skierowano do Zespołu wraz ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej KAS  
w terminie określonym w § 4 pkt 3 Porozumienia. Zespół pozytywnie rekomendował wnioski 
pięciu osób i Dyrektor IAS przedstawił jednemu pracownikowi nowe warunki pracy  
w zakresie zmiany stanowiska, jednemu pracownikowi przedstawił propozycję pracy w IAS 
(wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Naczelników US przed ich przekazaniem 
do Zespołu). W trzech sprawach, pomimo rekomendacji Zespołu, Dyrektor IAS  
nie przedstawił pracownikom nowych warunków pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 451, 1134-1138) 

Spór zbiorowy z Dyrektorem IAS w Warszawie prowadzony przez Związek Zawodowy 
Celnicy PL nie został zakończony. W zakresie dwóch postulatów, tj.: 
− przywracania funkcjonariuszy celnych z zachowaniem ich uposażenia, stopnia  

i stanowiska z okresu przed ucywilnianiem do komórek realizujących zadania 
wyznaczone do wykonywania przez funkcjonariuszy na podstawie art. 150 ustawy  
o KAS; 

− zagwarantowania zachowania uposażenia i nieobniżania uposażeń (prawa nabyte) 
wraz z dodatkami w momencie przeprowadzania procesu wartościowania stanowisk 
służbowych w służbie cywilnej (dotyczy byłych funkcjonariuszy celnych). 

Dyrektor IAS na spotkaniu w dniu 5 lipca 2018 r. zapewnił, że proces zmian umów o pracę 
będzie odbywał się stopniowo i będzie następował z pierwszym dniem danego miesiąca, 
przy uwzględnieniu potrzeb pracodawcy i za zgodą pracownika. Ponadto Dyrektor IAS 
zapewnił o dołożeniu starań, aby wynagrodzenia pracowników urzędów skarbowych uległy 
zwiększeniu, a wynagrodzenia byłych funkcjonariuszy celnych, po procesie wartościowania 
nie uległy zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 280, 443-447) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1.6. Wydatki na reorganizację 

Wydatki związane z reorganizacją nie zostały zaplanowane. Jak poinformował Dyrektor IAS 
w Warszawie, koszty realizowane były na bieżąco w trakcie ich powstawania i traktowane 
były jako koszty bieżące funkcjonowania IAS w Warszawie wraz z podległymi jednostkami. 
Wyposażenie i sprzęt przejęte po przekształconych jednostkach wykorzystywane są nadal 
przez jednostki IAS w Warszawie. Ponadto od UKS w Warszawie i IC w Warszawie przejęto 
dwie nieruchomości. Nieruchomość będącą dotychczas w trwałym zarządzie UKS  
w Warszawie została przekazana w trwały zarząd IAS w Warszawie i przeznaczona  
na siedzibę MUCS. Nieruchomość będąca dotychczas w trwałym zarządzie IC w Warszawie 
została przekazana w trwały zarząd IAS w Warszawie. 

(dowód: akta kontroli str. 711-713) 

W wyniku przeprowadzenia przez UKS w Warszawie i IC w Warszawie inwentaryzacji 
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., w dniach 20 i 24 lutego 2017 r. zostały zawarte 
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między tymi jednostkami a IAS w Warszawie porozumienia o odstąpieniu od inwentaryzacji 
pełnej na dzień 28 lutego 2017 r., na podstawie art. 26 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości42. W ramach podpisanych porozumień nie wykazano 
sprzętu oraz wyposażenia, które nie zostanie wykorzystane w bieżącej pracy IAS  
w Warszawie. 

(dowód: akta kontroli str. 713-714, 721-815) 

W związku z konsolidacją jednostek administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby 
Celnej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2016 r. – 2018 r. (I półrocze), 
poniesiono koszty w wysokości 8.031,6 tys. zł (w 2017 r. – 7.970,8 tys. zł). Dotyczyły one 
głównie kosztów osobowych i w omawianym okresie wyniosły 7.602,9 tys. zł, w tym 
wypłacono odprawy pieniężne na podstawie art. 170 ust. 4 P.w.u. KAS osobom, którym 
wygasł stosunek pracy/stosunek służbowy – 6.363,1 tys. zł oraz wypłacono ekwiwalent  
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 1.225,3 tys. zł. 

Pozostałe koszty związane z utworzeniem KAS w analizowanym okresie wyniosły  
428,7 tys. zł i stanowiły 5,3% wszystkich kosztów. Dotyczyły one głównie wymiany tablic, 
pieczątek, pieczęci, plombownic oraz oznakowania samochodów służbowych, w związku  
ze zmianą nazewnictwa jednostek i stanowisk pracowników KAS – 291,6 tys. zł, zakupu 
nadzoru autorskiego dla systemu SZAFIR+ – 77,2 tys. zł w związku ze zmianą 
organizacyjną KAS i zwiększeniem o 23 jednostek IAS, badaniami lekarskimi – 31,4 tys. zł 
usługą transportową przemieszczenia składników majątku i dokumentacji 19,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 717) 

IAS w Warszawie według stanu na 1 marca 2017 r. wynajmowała nieruchomości  
o powierzchni 36,1 tys. m2 na podstawie 42 umów najmu, których miesięczny koszt wynosił 
1.437 tys. zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Izba wynajmowała nieruchomości  
o powierzchni 39,2 tys. m2 na podstawie 44 umów najmu, których koszt wyniósł  
1.449 tys. zł. Wzrost wynajmowanej powierzchni w porównaniu do stanu na dzień 1 marca 
2017 r., spowodowany był wynajęciem na rzecz Izby powierzchni przeznaczonej m.in.  
na magazyn i archiwum. Na dzień 30 czerwca 2018 r. Izba wynajmowała nieruchomości  
o powierzchni 32,7 tys. m2 na podstawie 42 umów najmu, których koszt wyniósł 997 tys. zł. 
Zmniejszenie wielkości wynajmowanej powierzchni związany był z zakończeniem inwestycji 
przy ul. Jagiellońskiej 55B w Warszawie, przeniesieniem do niego pracowników  
z wynajmowanej dotychczas nieruchomości i rozwiązaniem umowy najmu.  

(dowód: akta kontroli str. 713, 720) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Dyrektor IAS, przedstawiając pisemną propozycję, określającą nowe warunki pełnienia 
służby co do zasady uwzględniał wytyczne Szefa KAS. Niemniej jednak 43 osoby otrzymały 
propozycję służby, pomimo że nie spełniały warunków ustalonych przez Szefa KAS.  

W obszarze przygotowania i realizacji ww. procesu konsolidacji NIK zgłosiła również 
zastrzeżenia dotyczące utrzymywania wysokiego stanu nieobsadzonych stanowisk 
członków korpusu służby cywilnej oraz terminu przekazania pracownikom/funkcjonariuszom 
zakresów obowiązków/kart zakresów obowiązków i uprawnień. NIK zwróciła również uwagę 
na fakt, iż przez znaczną część okresu objętego kontrolą w Referacie Audytu 
Wewnętrznego pozostawało nieobsadzone stanowisko kierownika, któremu przypisane były 
określone zadania, w tym ustawowe.    

2. Realizacja ustawowych zadań przez jednostki IAS  
i podległe 

W 2017 r. przez Ministerstwo Finansów zostały przeprowadzone czynności doradcze  
w obszarze realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier w kontekście 
utworzenia KAS, w wyniku których został sporządzony raport zbiorczy z audytu 

                                                      
42  Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
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koordynowanego. W raporcie tym wskazano w każdym z badanych obiektów wnioski  
i propozycje dotyczące usprawnienia procesu. Odnoszą się one do usprawnień w realizacji 
zadań w zakresie IAS oraz kompetencji i spraw realizowanych przez urzędy. 

W załączniku nr 1 do przedmiotowego raportu, zawierającym syntetyczne podsumowanie 
wyników czynności doradczych w podziale na poszczególne jednostki KAS wskazano,  
że komórki organizacyjne I Urzędu Skarbowego w Radomiu zajmujące się sprawami 
podatku akcyzowego i podatku od gier są nieprzygotowane do przejęcia zadań w związku  
z prowadzoną reformą. 

(dowód: akta kontroli str. 1382-1405) 

W wyniku realizacji wniosków po przeprowadzonych czynnościach doradczych, podjęto 
działania mające na celu usprawnienie realizowanych zadań, między innymi:  
− zrealizowano szkolenia podnoszące kompetencje pracowników zatrudnionych  

w komórkach SPA, w tym między innymi zrealizowano szkolenia nt. akcyzy dla Centrów 
Obsługi, podatku akcyzowego (poziom podstawowy i doskonalący), wytycznych 
dotyczących weryfikacji dokumentów samochodowych, Ordynacji podatkowej, ustawy  
o podatku akcyzowym, analizy bieżących spraw i analizy definicji odpadów; poza tym 
na platformie e-learningowej dostępne są dla pracowników szkolenia dotyczące obsługi 
systemów Zefir2, EMCS PL i OSOZ2, 

− monitorowano obciążenie pracą poprzez nadzór nad ilością i terminowością 
prowadzonych postępowań w urzędach skarbowych; w odniesieniu do I US w Radomiu, 
w którym występują braki kadrowe oddelegowano do pracy w komórce realizującej 
zadania w zakresie akcyzy i podatku od gier dwóch pracowników oraz pozyskano 
stażystów z urzędu pracy; od grudnia 2017 r. monitorowany jest również comiesięcznie 
stan zatrudnienia w tej komórce oraz ilości i terminowości prowadzonych postępowań. 

 (dowód: akta kontroli str. 816, 818-827) 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, 
sprawuje nadzór i koordynuje prawidłowość postępowań prowadzonych przez urzędy 
skarbowe poprzez comiesięczne monitorowanie ilości i terminowości prowadzonych 
postępowań w urzędach skarbowych oraz wydawanie rozstrzygnięć w II instancji  
w sprawach, w których podatnik wniósł odwołanie od decyzji organu I instancji. Ponadto IAS 
przekazuje interpretacje i wytyczne kierowane z Ministerstwa Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 892, 895, 898-905) 

W wyniku analizy orzecznictwa pierwszoinstancyjnego, komórka podatku akcyzowego  
i podatku od gier zainicjowała i przeprowadziła całodniowe szkolenie dla pracowników 
i kierowników między innymi akcyzy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania 
samochodów osobowych, które odbyło się 27 marca 2018 r. i uczestniczyło w nim 58 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 895-896, 1218, 1220) 

Przeprowadzono również szkolenia związane z podatkiem akcyzowym dla trzech spośród 
dziewięciu nowo przyjętych w okresie od 1 marca 2017 do 30 czerwca 2018 r. (według 
stanu na 30 czerwca 2018 r.) pracowników do komórek SPA. Jak wyjaśnił Dyrektor IAS,  
w stosunku do nowo przyjętych osób planowane jest przeprowadzenia szkolenia do końca 
2018 r. Natomiast na bieżąco przekazywana jest wiedza przez pracowników komórek 
organizacyjnych, w których osoby te są zatrudnione. 

(dowód: akta kontroli str. 1271-1274, 1411) 

Komórka nadzoru nad orzecznictwem analizowała postępowania prowadzone w podległych 
urzędach skarbowych i komórkach wewnętrznych w zakresie podatku akcyzowego i opłaty 
paliwowej, podatku od gier oraz cła i podatków importowych pod kątem terminowości oraz 
spraw zagrożonych przedawnieniem zobowiązań. Wyniki takich analiz zostały 
przedstawione w dokumentach z dnia 27 czerwca, 10 lipca, 12 września, 23 października 
2017 r., w których ustalono postępowania podatkowe zagrożone przedawnieniem 
zobowiązań z końcem 2017 r. i wskazano na działania jakie należy podjąć w celu poprawy 
zastanego stanu faktycznego. W dniu 14 marca i w maju 2018 r. przeprowadzono analizę 
dotyczącą prowadzonych postępowań akcyzowych przez wyspecjalizowanych naczelników 
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urzędów skarbowych województwa mazowieckiego. Jak podał Zastępca Dyrektora IAS, 
wszystkie dokumenty z prowadzonych analiz były przekazywane do właściwych 
merytorycznie komórek wewnątrz pionu orzecznictwa – podatki pośrednie celem 
ewentualnego wykorzystania służbowego.  

W uzupełnieniu wyjaśnień, Zastępca Dyrektora IAS ds. orzecznictwa w zakresie podatków 
pośrednich wskazał między innymi, że kierowano monity do urzędów skarbowych, w których 
występowała największa ilość spraw zagrożonych przedawnieniem zobowiązań  
lub w których liczba tych spraw nie zmniejszała się. Na koniec 2017 r. dokonano ustaleń czy 
wszystkie postępowania zakończyły się wydaniem decyzji, czy wydane decyzje doręczone 
zostały przed upływem terminu przedawnienia oraz czy w niezakończonych sprawach 
wystąpiły okoliczności przesuwające w czasie termin przedawnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 896-897, 1218-1219, 1220-1221) 

Z dniem 1 marca 2017 r. Dyrektor IAS otrzymał 1.284 sprawy, w tym: w przedmiocie 
podatku akcyzowego – 276, podatku od gier – 604, kar pieniężnych z tytułu naruszenia 
przepisów ustawy o grach hazardowych – 404. Ponadto Dyrektor IAS otrzymał wykaz  
2.668 spraw, które przed 1 marca 2017 r. zostały przekazane do sądu administracyjnego  
w związku z wniesioną skargą i w sprawach tych sąd nie wydał orzeczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1416) 

W okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Dyrektor IAS uchylił 118 decyzji 
organu I instancji w przedmiocie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od gier  
i opłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych oraz podatku od wydobycia 
niektórych kopalin i 107 spraw przekazał do ponownego rozpatrzenia (w tym w 39 sprawach 
wydał taką decyzję po otrzymaniu orzeczenia sądu administracyjnego), a w 11 sprawach 
umorzył postępowanie (w tym w 4 sprawach wydał taką decyzję po otrzymaniu orzeczenia 
sądu administracyjnego).  

(dowód: akta kontroli str. 1222) 

Analiza 20 spraw, które zostały wszczęte przez Dyrektora Izby Celnej przed 1 marca 2017 
r., a następnie zostały przekazane do Dyrektora IAS celem zakończenia, w tym 17 spraw  
w przedmiocie podatku akcyzowego i 3 sprawy w przedmiocie podatku od gier wykazała, 
że: 
− pierwsze czynności podjęto w ciągu miesiąca – w siedmiu sprawach, po ponad 

miesiącu, ale w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące – w trzech sprawach, po ponad 
dwóch miesiącach, ale w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące – w siedmiu sprawach, 
po ponad trzech miesiącach – w trzech sprawach, w tym w jednej sprawie po ponad 
pięciu miesiącach; 

− Dyrektor IAS zakończył w ciągu dwóch miesięcy – cztery postępowania, po ponad 
dwóch miesiącach, ale w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące – jedno postępowanie, 
w terminie dłuższym niż trzy miesiące 15 postępowań, w tym siedem postępowań  
po czterech miesiącach, a jedno postępowanie trwało ponad 5 miesięcy od daty 
otrzymania akt. Łączny czas rozpatrywania sprawy przez organ drugiej instancji (czas 
rozpatrywania sprawy przez Dyrektora IC i Dyrektora IAS po reorganizacji) wyniósł 
ponad 10 miesięcy; 

− w 11 badanych sprawach organ II instancji nie zawiadomił strony na podstawie art. 140 
ustawy Op o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 973, 983-989) 

W wyniku analizy 20 spraw zakończonych przez Dyrektora IC do 28 lutego 2017 r.  
(17 w przedmiocie podatku akcyzowego i trzech w przedmiocie podatku od gier) 
stwierdzono, że: 
− pierwsze czynności organ II instancji podjął w ciągu: miesiąca – w dwunastu sprawach, 

po ponad miesiącu, ale w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące – w sześciu 
sprawach, po ponad dwóch miesiącach w dwóch sprawach, w tym w jednej sprawie  
po trzech miesiącach; 
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− zakończył w ciągu dwóch miesięcy – dwanaście postępowań, po ponad dwóch 
miesiącach, ale w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące – dwa postępowania,  
w terminie dłuższym niż trzy miesiące sześć postępowań, w tym jedno postępowanie 
trwało ponad jeden rok. 

(dowód: akta kontroli str. 973-974, 975-982) 

Zastępca Dyrektora IAS wyjaśnił m.in., że na stan prowadzenia spraw w IAS wpływ miało 
obciążenie, po wprowadzeniu KAS, osób w Dziale dużą liczbą spraw, rotacją pracowników  
i zmianą na stanowisku kierownika działu z dniem 5 czerwca 2017 r. W dziale wydano  
w maju 213 decyzji, w czerwcu - 162, a w lipcu 183. Nadzór nad aktualnym stanem spraw 
nie sprowadzał się tylko do wydawania w terminie postanowień o wyznaczaniu nowego 
terminu załatwienia sprawy, a raczej do efektywnego i prawidłowego przeprowadzenia 
postępowania podatkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 963-966, 971-972) 

Liczba tytułów wykonawczych do załatwienia w porównywanych okresach pierwszego 
półrocza lata 2016-2018 dotyczących należności wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 3-6 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia 
organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu 
ich działania43 uległa zmniejszeniu. W I półroczu 2016 r. było ich 14.226, w I półroczu 2017 r. – 
8.125, a w I półroczu 2018 r. – 6.131 tytułów. W I półroczu 2016 r. załatwiono 5,4 tys. tytułów, 
w I półroczu 2017 r. 3,5 tys. tytułów, a w I półroczu 2018 r. 1,9 tys. tytułów, w tym załatwiono 
poprzez umorzenie 56,6%, 58,7%, 58,7%.  

Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę 1.319.558 tys. zł – w I półroczu 2016 r., 
731.226 tys. zł – w I półroczu 2017 r. i  64.260 tys. zł w I półroczu 2018 r. Skuteczność 
egzekucji  tych należności za I półrocze 2016 r. wyniosła 0,30%, za I półrocze 2017 r. – 0,55% 
i za I półrocze 2018 r. – 4,74%. 

 (dowód: akta kontroli str. 876-877, 887-888, 1412-1415, 1418, 1420) 

Jak wyjaśnił Dyrektor IAS, znaczące zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych 
znajdujących się w egzekucji w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego,  
jak i objętych nimi zaległości w podatku akcyzowym, podatku od gier oraz opłacie paliwowej 
w okresach pierwszego półrocza lat 2016-2018 r. wynikało między innymi z umorzenia 
postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak wymagalności obowiązku  
lub bezskuteczność prowadzonej egzekucji; nieprzystąpienia do egzekucji (zgodnie z art. 29 
§ 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji); wycofania tytułów 
wykonawczych przez wierzyciela oraz zmniejszenia liczby tytułów wykonawczych 
kierowanych przez wierzyciela do egzekucji. 

(dowód: akta kontroli str. 1408-1410) 

Jak wskazał Zastępca Dyrektora, należności egzekucyjne z tytułu podatków przekazanych 
do realizacji urzędom skarbowym w związku z utworzeniem KAS, stanowiły 0,45% 
wszystkich tytułów wykonawczych realizowanych w 2017 r. przez te urzędy. Wzrost liczby 
załatwionych spraw w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 
2016 r., a następnie jej spadek w pierwszym półroczu 2018 r. spowodowany był między 
innymi prowadzeniem egzekucji tych należności przez urzędy skarbowe (wcześniej 
egzekucję prowadził dyrektor izby celnej), co przełożyło się na zwiększenie kwot 
wyegzekwowanych na ich podstawie. Realizowane w 2018 r. tytuły wykonawcze dotyczą 
często starszych i trudnych do odzyskania należności, a efektywność egzekucji obniża się 
wraz z upływem czasu. 

(dowód: akta kontroli str. 889-890) 

 

 

                                                      
43  Dz. U. z 2018 r. poz. 1096, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono,  
że w 1144 na 20 zbadanych spraw z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier, 
rozpatrywanych przez organ II instancji (Dyrektora IAS), otrzymanych ze zlikwidowanego 
organu, tj. Dyrektora Izby Celnej, w których minął termin załatwienia sprawy, określony  
w art. 139 § 3 ustawy Op., Dyrektor IAS nie powiadomił strony stosownie do art. 140 § 1 
ustawy Op o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia sprawy.  

(dowód: akta kontroli str.983-989) 

Jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora IAS do spraw orzecznictwa w zakresie 
podatków pośrednich, było to spowodowane dużą ilością spraw do rozpatrzenia  
w pierwszych miesiącach po przejęciu spraw od Dyrektora Izby Celnej, jak również zmianą 
na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej realizującej te sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 963-966, 970-972) 

Zdaniem NIK, niepoinformowanie o przyczynach przedłużenia terminu załatwienia sprawy 
narusza zasady ogólne postępowania, w tym zasadę pogłębiania zaufania do organów 
podatkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działania IAS w badanym obszarze. Jednocześnie zauważa, że Dyrektor IAS w zakresie 
przejętych spraw od Dyrektora IC podejmował czynności i wydawał rozstrzygnięcia  
w sprawach. Stwierdzono, że pierwsze czynności, jak również rozstrzygnięcia w zbadanych 
sprawach wydawano wolniej w porównaniu do terminowości czynności podejmowanych 
przez Dyrektora IC. Ponadto w ponad połowie zbadanych spraw, strony nie zostały 
powiadomione o nowym terminie ich zakończenia. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli45, wnosi o zwiększenie nadzoru nad terminowością postępowań 
prowadzonych w II instancji w szczególności w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku 
od gier. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

                                                      
44  Nr spraw: 440000-IAGW.860.0395.2016.ZM.5734 4105.191.2017.ZM.1065,440000-

IAGW.860.0397.2016.ZM.5736 65.178.2017, 440000-
IAGW.860.0419.2016.ŁM.5973 4105.156.2017,440000-
IAGW.860.0420.2016.ŁM.5991 4105.155.2017.ŁM.836,440000-
IAGW.860.0348.2016.JK.5455 4105.224.2017.JK.1252, 440000-
IAGW.860.0344.2016.ZM.5414 65.176.2017, 440000-IAGW.860.0342.2016.ZM.5412 65.181.2017, 440000-
IAGW.860.0340.2016.ZM.5410 65.172.2017,440000-IAGW.860.338.2016.ZM.5406 65.173.2017, 440000-
IAGW.860.0336.2016.ZM.5406 65.175.2017,141-IOA.605.2.2017.JK.310. 

45  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

25 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia            października 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Stanisław Jarosz Katarzyna Smagała 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

Edyta Prędka 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 
 

Podpis  

 

 

 


