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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/158 – Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 

Kontroler Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 081433 z dnia 10 lipca 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, REGON 070474060, ul. Gen. St. Maczka 73, 
43-300 Bielsko-Biała, zwany dalej Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Dębowski - Naczelnik Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str. 3] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Podejmowane w Urzędzie czynności egzekucyjne, w okresie objętym kontrolą 
(2011-2012 I półrocze), realizowano prawidłowo i właściwie dokumentowano2, 
pomimo Ŝe wystąpiły przypadki dokonywania czynności egzekucyjnych, w tym 
wszczynania postępowań egzekucyjnych, dopiero po upływie ponad 60 dni od daty 
wpływu tytułu do Urzędu3 oraz nieprawidłowości w zakresie umarzania postępowań.  

Przyjęte w Urzędzie rozwiązania w zakresie obsługi tytułów wykonawczych, 
w których wierzycielami byli wojewodowie, zapewniały prawidłowe wykonywanie 
zadań w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz stwarzały właściwe 
warunki  nadzoru nad podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi. 

Środki pienięŜne w gotówce pobrane przez poborców skarbowych od 
zobowiązanych, przekazywano wierzycielom w ustalonych terminach i w naleŜnej 
wysokości, co ustalono na podstawie badania szczegółowego wybranych 
kwitariuszy przychodowych, przedstawionego w pkt III.3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

 

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli 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 Za wyjątkiem przypadków, gdy przekazano całą dokumentację prowadzonych postępowań wierzycielowi, a Urząd posiadał 
wyłącznie dokument kończący sprawę tj. postanowienie o umorzeniu postępowania lub pismo wg którego zwrócono tytuł 
wykonawczy wierzycielowi bez wszczęcia postępowania. Praktyka wysyłania całości dokumentacji postępowania została 
zaniechana z dniem 3.04.2012 r. 
3 Na potrzeby niniejszej kontroli za nieprawidłowość uznano kaŜdy przypadek, w którym pomiędzy datą wpływu tytułu 
wykonawczego do Urzędu, a datą podjęcia pierwszej czynności lub wszczęcia postępowania upłynęło więcej niŜ 60 dni 
(w związku z brakiem norm prawnych, przyjęto termin wynikający z zaleceń Ministra Finansów do oceny sprawności 
wszczynania egzekucji tytułów wykonawczych czynnych, tj. wskaźnik EG.SWE) oraz brak jakichkolwiek czynności pomimo 
upływu ww. okresu. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich 
dokumentowanie i skuteczność. 

1.1. Tytuły wykonawcze W2, w których wierzycielami są 
wojewodowie 

W latach 2011-2012 (I półrocze) wpływ do Urzędu tytułów wykonawczych W2, 
w których wierzycielami byli wojewodowie, przedstawia poniŜsza tabela:  

Lp. Okres 
Liczba tytułów 

wykonawczych W2 

Kwota zaległości objętych 
tytułami W2 

(naleŜność początkowa główna) 

Kwoty wyegzekwowane  
do 30 czerwca 2012 r.  

na podstawie tytułów W2,  
które wpłynęły w okresie 

1 2 3 4 5 

1. Wpływ w I półroczu 2011 r. 5104 760 343,30 448 897,28 

2. Wpływ w II półroczu 2011 r. 3738 614 437,50 339 230,69 

3. Wpływ w I półroczu 2012 r. 3457 564 882,90 167 978,74 

Razem 12299 1 939 663,70 956 106,71 

[Dowód: akta kontroli str. 13]  

Poziom wyegzekwowanych kwot, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., wyniósł 
59,04% dla tytułów, które wpłynęły w I półroczu 2011 r., 55,21% dla tytułów 
z II półrocza 2011 r. i 29,74% dla tytułów z I półrocza 2012 r. 

Głównymi przyczynami powyŜszych poziomów egzekwowalności naleŜności,  
których wierzycielami byli wojewodowie, były: 

- duŜa liczba tytułów wykonawczych do załatwienia,  

- ograniczone moŜliwości etatowe Urzędu, 

- niska jednostkowa kwota dochodzonych roszczeń, 

- brak informacji o majątku zobowiązanych w treści tytułów wykonawczych, 

- kolejność zaspokajania roszczeń, zgodnie z art. 115 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji4, zwanej dalej ustawą 
o postępowaniu egzekucyjnym, 

- brak dostępu wprost, bez konieczności składania zapytań na podstawie art. 36 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, do informacji baz danych, takich jak: 
rachunki bankowe podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, 
zatrudnienie, podmioty uprawnione do świadczeń ZUS, informacje o właścicielach 
pojazdów, 

- niskie stawki opłat za czynności, niezmienione od 2001 r., nierekompensujące 
faktycznych kosztów prowadzonych postępowań w sprawie wierzycieli W2.  

[Dowód: akta kontroli str. 536]  

Spośród 12 299 tytułów, w 4 823 (tj. 39,21%), pomiędzy datą wystawienia tytułu 
wykonawczego przez wierzyciela a datą wpływu do Urzędu, upłynęło do 21 dni, 
a w 7 476 (60,79%) tytuły wpłynęły po upływie ponad 21 dni od daty ich 
wystawienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 12]  

 
                                                      
4 Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, ze zm. 
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1.2. Tytuły egzekucyjne, które wpłynęły w okresie objętym 
kontrolą 

Spośród 12 299 tytułów wykonawczych, w których wierzycielami byli wojewodowie, 
a  które wpłynęły w okresie 2011-2012 (I półrocze), wg stanu na 30 czerwca 2012 r.: 

1) W 3 651 przypadkach nie wszczęto postępowania egzekucyjnego, pomimo 
upływu 60 dni od daty wpływu tytułu do Urzędu, z tego w 3 196 z nich 
odnotowano w podsystemie EGAPOLTAX podejmowane czynności 
egzekucyjne, a w 455 nie wszczęto postępowania i nie odnotowano w tym 
systemie Ŝadnych czynności egzekucyjnych. Spośród ww. 3 196 tytułów, 
w 1 579 przeprowadzono pierwszą czynność w terminie do 60 dni od daty 
wpływu, a w 1 617 – po upływie ponad 60 dni.  

2) W 3 185 przypadkach od daty wpływu tytułu do Urzędu do dnia podjęcia 
pierwszej czynności (wg EGAPOLTAX) upłynęło do 30 dni, w 2 860 –  
od 31 do 60 dni, a w 4 712 powyŜej 60 dni. 

3) W 1 742 przypadkach od daty wpływu do dnia wszczęcia postępowania 
upłynęło do 30 dni, w 1 876 - od 31 do 60 dni i w 4 054 - powyŜej 60 dni. 
Spośród ww. 4 054 przypadków, w 961 sprawach pierwszej czynności 
dokonano w terminie do 60 dni od daty wpływu, a w 3 093 – po upływie 
ponad 60 dni.  

4) W 5 765 przypadkach zakończono postępowania egzekucyjne5  
(wg EGAPOLTAX) w związku z zapłatą naleŜności, z tego: w 1 995 
sprawach postępowanie zakończono do 60 dni od daty wpływu, w 2 456 –  
w okresie od 61 do 180 dni, w 1 074 – w okresie od 181 do 365 dni,  
a w 240 – powyŜej 365 dni. 

5) W 1 408 przypadkach zakończono postępowanie w inny sposób niŜ zapłata, 
z tego: w 218 sprawach do 60 dni od daty wpływu, w 563 – w okresie od 
61 do 180 dni, w 478 – w okresie od 181 do 365 dni, a w 149 – powyŜej 
365 dni. 

Szczegółowym badaniem, w zakresie podejmowania czynności egzekucyjnych i ich 
dokumentowania, wg stanu na 30 czerwca 2012 r., objęto 35 spraw, z tego:  

- 10, gdy nie wszczęto postępowania, pomimo upływu 60 dni od daty wpływu  
do Urzędu,  

- 5, w których wszczęto postępowania w terminie 61-90 dni, 

- 5, w których wszczęto postępowania w terminie 91-120 dni, 

- 5, w których wszczęto postępowania w terminie 121-180 dni  

- 5, w których wszczęto postępowania w terminie 181-365 dni,  

- 5, w których wszczęto postępowania w terminie powyŜej 365 dni  

[Dowód: akta kontroli str. 96]  

W wyniku badania ustalono, Ŝe: 

1) z 10 tytułów wykonawczych, w przypadku których nie wszczęto 
postępowania, pomimo upływu 60 dni od daty wpływu tytułu do Urzędu: 

a) we wszystkich przypadkach nie wszczęto postępowania 
egzekucyjnego, w tym w dwóch sprawach, tj. nr E356849 - nastąpił 

                                                      
5 Data zakończenia w systemie EGAPOLTAX to  data wykonania czynności wprowadzenia informacji o zakończeniu sprawy, 
która moŜe być inna niŜ data zapłaty.  
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zwrot tytułu wykonawczego do wierzyciela (pismo z 1 września 2011 r.) 
po ustaleniu, iŜ zobowiązany nie mieszka i nie przebywa pod 
wskazanym adresem oraz nr E366774 – wierzycielowi wpłacono kwotę 
przed wszczęciem postepowania (pismo wierzyciela z 22 czerwca 
2011 r.), 

b) w pozostałych 8 sprawach podejmowano czynności egzekucyjne,  
tj. kierowano tytuły wykonawcze do słuŜby poborcy, sporządzano 
protokoły o stanie majątkowym, ustalano informacje o zobowiązanym; 
czynności poborcy oraz sprawdzenie baz danych Urzędu 
dokumentowano, co stwierdzono na podstawie analizy 5 spraw. 
W pozostałych 3 przypadkach w Urzędzie nie było dokumentacji 
z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w związku z ich 
przekazaniem do wierzyciela. 

[Dowód: akta kontroli str. 100-102]  

2) z 25 tytułów wykonawczych, w których postępowanie egzekucyjne wszczęto 
po upływie ponad 60 dni od daty wpływu do Urzędu: 

a) we wszystkich przypadkach  nastąpiło wszczęcie postępowania, 

b) podejmowane czynności egzekucyjne obejmowały: kierowanie do 
słuŜby poborcy skarbowemu, zajęcie wierzytelności, zajęcie 
wynagrodzenia za pracę, doręczenie odpisu wykonawczego, ustalanie 
informacji o zobowiązanym; czynności poborcy, sprawdzanie baz 
danych z udokumentowaniem; zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 
bądź wynagrodzenia, sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji6. 

[Dowód: akta kontroli str. 125-126, 147-148, 166-167, 188, 206-207]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 7 

1. W 455 przypadkach (wg zapisów w EGAPOLTAX), spośród 12 299 tytułów 
wykonawczych, w których wierzycielami byli wojewodowie, a które wpłynęły 
do Urzędu w okresie 2011-2012 (I półrocze), nie podjęto Ŝadnych czynności 
egzekucyjnych (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.), pomimo upływu 60 dni  
od daty wpływu tytułu do Urzędu.  

Z kolei w 3 093 przypadkach (na podstawie zapisów w EGAPOLTAX), 
spośród 4 054 tytułów, w których postępowanie wszczęto powyŜej 60 dni od 
daty wpływu, pierwszą czynność podjęto równieŜ dopiero po upływie ponad 
60 dni od daty wpływu tytułu do Urzędu.  

Niepodejmowanie czynności egzekucyjnych wyjaśniano, m. in. duŜą liczbą 
tytułów egzekucyjnych do zrealizowania oraz ograniczoną liczbą etatów 
komórki egzekucyjnej. 

[Dowód: akta kontroli str. 16, 79] 

                                                      
6 Dz. U. Nr 137, poz. 1541, ze zm. 
7 Dla potrzeb niniejszej kontroli za nieprawidłowość uznano kaŜdy przypadek, w którym pomiędzy datą wpływu tytułu 
wykonawczego, a datą podjęcia pierwszej czynności lub wszczęcia postępowania upłynęło więcej niŜ 60 dni (w związku 
z brakiem norm prawnych, przyjęto termin wynikający z zaleceń Ministra Finansów do oceny sprawności wszczynania 
egzekucji tytułów wykonawczych czynnych, tj. wskaźnik EG.SWE) oraz brak jakichkolwiek czynności pomimo upływu  
ww. okresu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W ww. 10 tytułach wykonawczych objętych badaniem szczegółowym, 
w przypadku których nie wszczęto postępowań, pomimo upływu 60 dni  
od daty wpływu do Urzędu, stwierdzono m.in. Ŝe: 

a) W przypadku tytułu nr E350261, otrzymanego 19 stycznia 2011 r., 
jeszcze wg stanu na 31 sierpnia 2012 r. nie wszczęto postępowania 
egzekucyjnego, a pierwszą czynność (wg EGAPOLTAX) - skierowanie 
go do słuŜby, podjęto po upływie ponad 8 miesięcy od wpływu do 
Urzędu, nie dokonując w tym czasie Ŝadnych innych czynności.  

Według wyjaśnień pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej (dalej EA), 
odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy, po otrzymaniu ww. tytułu 
sprawdzono bazę POLTAX i nie ustalono informacji o dochodach 
zobowiązanego, więc podjęto decyzję o skierowaniu tego tytułu do słuŜby 
poborcy skarbowego w dniu 27 września 2011 r., następnie 26 marca 
2012 r. i 28 sierpnia 2012 r. Ponadto w złoŜonych wyjaśnieniach podała,  
Ŝe ze względu na ogromną ilość spraw do załatwienia nie ma moŜliwości 
częstszego przydziału tytułów. Z kolei dokonywanie innych czynności,  
np. skierowanie zapytania do podmiotów zewnętrznych o wskazanie źródeł 
egzekucji, jest nieuzasadnione ekonomicznie przy kwocie roszczenia 
w wysokości 50 zł.  
Zarówno w EGAPOLTAX, jak i w dokumentacji przedmiotowego 
postępowania nie ma potwierdzenia wykonania czynności polegającej na 
sprawdzeniu baz danych Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str. 100, 118]  

b) W przypadku tytułu egzekucyjnego nr E350282 postępowanie 
egzekucyjne wszczęto dopiero 27 sierpnia 2012 r., tj. po upływie 
586 dni od wpływu tytułu do urzędu, a pierwszą czynność (według 
dokumentacji) wykonano po upływie 117 dni od daty wpływu.  

Według wyjaśnień pracownicy EA, odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy, 
po otrzymaniu ww. tytułu sprawdzono bazę POLTAX i nie ustalono 
pozytywnych informacji, a wierzyciel równieŜ nie wskazywał źródeł 
prowadzenia egzekucji, więc podjęto decyzję o skierowaniu tego tytułu do 
słuŜby poborcy skarbowego w dniu 16 maja 2011 r., a następnie dopiero 
2 lipca 2012 r. z powodu spiętrzenia liczby tytułów wykonawczych do 
realizacji w rejonie egzekucyjnym. Dopiero kolejne czynności poborcy 
doprowadziły do wyegzekwowania roszczenia wierzyciela w dniu 
27 sierpnia 2012 r.  
W EGAPOLTAX nie ma potwierdzenia wykonania czynności polegającej na 
sprawdzeniu baz danych Urzędu, natomiast wg notatki słuŜbowej 
zamieszczonej w dokumentacji postępowania, sprawdzenie baz danych 
odbyło się 19 marca 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 100, 119]  

c) Tytuł egzekucyjny E361342 otrzymany 28 kwietnia 2011 r. skierowano 
do słuŜby dopiero 17 października 2011 r., tj. po upływie przeszło  
5 miesięcy od daty wpływu, nie podejmując w tym czasie Ŝadnych 
czynności egzekucyjnych. Kolejne czynności obejmowały kierowanie 
tytułu do słuŜby poborcy w dniach 24 października 2011 r., 20 lutego 
2012 r., 23 kwietnia 2012 r. oraz 11 lipca 2012 r. lecz Ŝadne nie 
odniosło skutku. 
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Według wyjaśnień pracownicy  EA, odpowiedzialnej za prowadzenie 
sprawy, po otrzymaniu ww. tytułu sprawdzono bazę POLTAX i nie ustalono 
pozytywnych informacji, a wierzyciel równieŜ nie wskazywał źródeł 
prowadzenia egzekucji, więc podjęto decyzję o skierowaniu tego tytułu do 
słuŜby poborcy skarbowego w dniu 17 października 2011 r., z powodu duŜej 
ilości spraw do załatwienia w rejonie egzekucyjnym. Z kolei dokonywanie 
innych czynności, np. skierowanie zapytania do podmiotów zewnętrznych 
o wskazanie źródeł egzekucji było nieuzasadnione ekonomicznie z powodu 
konieczności poniesienia znacznych kosztów bez pewności ich odzyskania. 
W EGAPOLTAX nie ma potwierdzenia wykonania czynności polegającej na 
sprawdzeniu baz danych Urzędu, natomiast wg notatki słuŜbowej 
zamieszczonej w dokumentacji postępowania, sprawdzenie baz danych 
odbyło się 6 sierpnia 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 101, 122]  

3. W 15 na 25 tytułów egzekucyjnych, objętych badaniem szczegółowym, 
w przypadku których postępowanie wszczęto po upływie ponad 60 dni, 
pierwszą czynność wykonano po upływie 60 dni od daty wpływu tytułu do 
Urzędu. 

Według złoŜonych wyjaśnień przyczyną opóźnień w dokonaniu pierwszej 
czynności egzekucyjnej były: duŜa ilość tytułów wykonawczych do  
realizacji, brak informacji od wierzyciela o źródłach egzekucji, niska  
kwota dochodzonych roszczeń i związany z nią aspekt ekonomiczny 
postępowania, kolejność zaspokajania roszczeń, zgodnie z art. 115 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, która wpływa na kolejność 
podejmowanych czynności egzekucyjnych w sprawie kolejnych wierzycieli. 

[Dowód: akta kontroli str. 230-231]   

W ocenie NIK, opóźnienia w podejmowaniu czynności egzekucyjnych,  
w tym we wszczynaniu postępowań egzekucyjnych, jakkolwiek uzasadniane 
przez organ egzekucyjny w składanych wyjaśnieniach m. in. duŜą ilością 
spraw do załatwienia, priorytetami związanymi z kolejnością zaspokajania 
wierzycieli, w konsekwencji powoduje skrócenie czasu umoŜliwiającego 
skuteczne wyegzekwowanie naleŜności. 

4. W 11 przypadkach8, na 35 objętych badaniem tytułów egzekucyjnych, 
wystąpiły rozbieŜności pomiędzy datą czynności zapisaną w EGAPOLTAX 
a datą tej czynności podaną w dokumencie znajdującym się w aktach 
postępowania.  
Przyczyną ww. rozbieŜności jest przyjęty tryb rozliczania słuŜb. OtóŜ 
wszystkie pozytywne informacje, mające wpływ na przebieg postępowania 
egzekucyjnego, odnotowuje się niezwłocznie po rozliczeniu słuŜby, 
a czynność „relacja o niemoŜności dokonania czynności egzekucyjnych” 
rejestruje się po całkowitym rozliczeniu i zamknięciu słuŜby z datą końcową 
trwania przydziału słuŜby. 

[Dowód: akta kontroli str. 118-119, 122, 230, 268]  

W ocenie NIK, niezgodność w datach przeprowadzenia czynności pomiędzy 
podanym w dokumentacji, a zawartymi w EGAPOLTAX wskazuje na 
nierzetelne dane w tym systemie.   

                                                      
8 Dotyczy tytułów: E350261, E350282, E351943, E536342, E359038, E372556, E379428, E369311, E352615, E355513, 
E366228 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, wg opisu pod wzorem tytułu na pierwszej stronie, części od H do M 
wypełnia organ egzekucyjny.  

W Ŝadnym z objętych analizą tytułów wykonawczych, w sytuacji, gdy wystąpiły 
okoliczności uzasadniające dokonanie takich wpisów, tj. zakończenie egzekucji, 
zmiany w stanie wymagalnych naleŜności, uiszczenia kosztów egzekucyjnych,  
nie wypełniono nw. pól lub części tych pól, tj.: 

- w cz. I (Zakończenie egzekucji) w przypadkach zakończenia postępowań 
egzekucyjnych,   

- w cz. J (Zmiany w stanie wymagalności naleŜności), 

- w cz. L w kolumnie zatytułowanej Uznanie, w przypadkach m. in. uiszczenia bądź 
umorzenia kosztów egzekucyjnych,  

[Dowód: akta kontroli str. 103-113, 127-227]  

Niewypełnianie tytułów wykonawczych, w powyŜszym zakresie, wyjaśniano 
natłokiem spraw i obowiązków jakie spoczywają na pracownikach zajmujących się 
prowadzeniem postepowań egzekucyjnych. Przyjęto, iŜ naleŜy eliminować te 
obowiązki, których brak realizacji przy obecnym modelu organizacyjnym pracy nie 
wpływa negatywnie na wykonywanie zadań postawionych przed słuŜbami 
egzekucyjnymi. W związku z tym przyjęto m.in., Ŝe: 
- zapisy w części I (pozycje 72-78) są zapisami technicznymi i ich brak w Ŝadnym 
stopniu nie wpływa na przebieg postepowania egzekucyjnego; zamiast wpisów 
przyjęto praktykę dołączania do tytułów wykonawczych kopii dokumentów 
potwierdzających zakończenie egzekucji,  
- zapisy w części J mogłyby wpływać negatywnie na czynności organu 
egzekucyjnego, lecz kaŜdorazowo tytuł wykonawczy jest sprawdzany ze stanem 
zapisów w EGAPOLTAX, który to system oraz sporządzane na jego podstawie 
wydruki zawierają aktualne informacje dotyczące kwoty roszczenia. 

Jak wyjaśniono, przyjęto rozwiązania w zakresie wypełniania tytułu wykonawczego, 
które gwarantują prowadzenie postepowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami 
prawa, są w najmniejszym stopniu pracochłonne i gwarantują zgodności 
z podsystemem informatycznym EGAPOLTAX. 

[Dowód: akta kontroli str. 319-321]  

1.3. Realizacja tytułów wykonawczych sprzed 1 stycznia 2011 r. 

Spośród tytułów wykonawczych, w których wierzycielami naleŜności byli 
wojewodowie, a które wpłynęły do Urzędu przed 1 stycznia 2011 r., do realizacji na 
dzień 30 czerwca 2012 r. pozostawały 1 9249 tytuły. W 638 z nich10, do dnia 
30 czerwca 2012 r., nie wszczęto postępowań egzekucyjnych, lecz odnotowano 
w podsystemie EGAPOLTAX inne czynności egzekucyjne. 

[Dowód: akta kontroli str. 20, 57]  

Jako główne przyczyny braku wszczęcia postępowań podano: 

- bardzo duŜą ilość tytułów do załatwienia11, 

                                                      
9 NaleŜność początkowa główna 335.326,40 zł, zadłuŜenie bieŜące główne 305.855,88 zł. 
10 Kwota zadłuŜenia głównego 98.050 zł. 
11 W roku 2011 do załatwienia było 82.321 tytułów, z tego 23.334 to tytuły W2, zrealizowano 39.413 tytułów (w tym:  
10.878 – W2). W I półroczu 2012 r. do załatwienia było 58.731 tytułów, z tego 17.654 to tytuły W2, zrealizowano  
18.789 tytułów (w tym: 7.122 – W2) źródło: tabela nr 13.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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-  ograniczoną liczbę etatów komórki egzekucyjnej, 

- kolejność zaspokajania roszczeń, która wpływała na kolejność przydziału –  
tytuły wierzycieli publicznoprawnych korzystających z lepszego pierwszeństwa 
zaspokojenia roszczeń zgodnie z art. 115 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym, 

- niewielkie kwoty objęte tytułami wykonawczymi, brak informacji w tytułach 
o majątku zobowiązanego, 

- rozległość obszaru działania poborców skarbowych, co wpływa na zwiększenie 
kosztów egzekucji przy niezmienianych od 1 listopada 2011 r. stawek opłat za 
czynności, 

- wszczęcie postępowania poprzez doręczenie dłuŜnikowi zajętej wierzytelności 
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, 
wymagające uzyskania informacji w trybie art. 36 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym (w przypadku negatywnego wyniku poszukiwania informacji 
o zobowiązanym w bazach Urzędu), której koszt jest niewspółmierny do wysokości 
zaległości objętej tytułem wykonawczym, 

- brak dostępu do baz danych podmiotów nieprowadzących działalności 
gospodarczej (rachunki bankowe, ewidencja pojazdów). 

[Dowód: akta kontroli str. 315-317]  

W 26 przypadkach12, spośród ww. 1 924 spraw, w EGAPOLTAX znajdowały się, 
jako czynne tytuły wykonawcze, w przypadku których od ich wystawienia upłynęły 
3 lata.  

[Dowód: akta kontroli str. 20-21]  

Szczegółowym badaniem w zakresie realizacji tytułów wykonawczych, które 
wpłynęły przed 1 stycznia 2011 r., objęto 15 losowo wybranych spraw, z tego: 

- 5, gdy nie wszczęto postępowania, 

- 10, gdy od daty wystawienia tytułu wykonawczego upłynęło przeszło 3 lata, 
a pomimo tego tytułów tych nie ujęto w ewidencji jako czynnych. 

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, m. in. Ŝe: 
a) we wszystkich przypadkach dokonywano czynności egzekucyjnych, 

tj. kierowano tytuły wykonawcze do słuŜby poborcy, ustalano informacje 
o zobowiązanym (przeglądanie baz Urzędu, zwracanie się do jednostek 
zewnętrznych (ZUS) o informacje nt. zobowiązanego. 

b) czynności poborcy oraz ustalanie informacji o zobowiązanym 
dokumentowano.   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W przypadku 2 z 5 spraw objętych analizą, w których nie wszczęto 
postępowań egzekucyjnych do dnia 30 czerwca 2012 r., pierwsze czynności 
(wg dokumentacji) wykonano dopiero po upływie 447 dni (E311745), 
i 154 dni (E321364) od daty wpływu tytułu egzekucyjnego do Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str.300, 301]  

Jak wyjaśniono, powyŜsze opóźnienie spowodowane było nieustaleniem 
źródeł egzekucji w trakcie sprawdzenia baz danych urzędu po przyjęciu do 

                                                      
12 NaleŜność początkowa główna 6.850 zł, zadłuŜenie bieŜące główne 6.623,17 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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realizacji tytułów oraz znaczną liczbą obowiązków wykonywanych przez 
pracowników obsługujących rejony egzekucyjne, jak równieŜ racjonalnością 
działania wg której szczególną uwagę naleŜało zwrócić na egzekucję 
naleŜności od zobowiązanych posiadających duŜe zaległości z lepszym 
pierwszeństwem zaspokojenia przed grzywnami. 

[Dowód: akta kontroli str. 317, 325]  

2. Pomimo upływu przeszło 3 lat od daty wystawienia tytułu, w podsystemie 
EGAPOLTAX znajdowało się 26 czynnych tytułów wykonawczych.  

Jako przyczyny powyŜszej nieprawidłowości podano opóźnienie wynikające 
ze sporządzenia dopiero na koniec czerwca 2012 r. wydruku spraw 
przedawnionych i nieprzygotowanie zgromadzonego materiału 
dowodowego w odpowiednim czasie przez pracowników prowadzących 
sprawy, celem wydania postanowienia o umorzeniu i odnotowania 
w EGAPOLTAX zakończenia postępowania. 

W trakcie niniejszej kontroli ostatni z ww. 26 tytułów zamknięto 3 września 
2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 81]  

3. W wyniku szczegółowej analizy 10 tytułów wykonawczych, które znajdowały 
się w EGAPOLTAX jako czynne, pomimo upływu 3 lat od ich wystawienia, 
stwierdzono m.in., Ŝe: 

a) W 2 wszczęto postępowania lub przeprowadzono pierwsze czynności 
egzekucyjne (w zaleŜności co było wcześniej w danej sprawie)  
po upływie ponad 60 dni od daty wpływu tytułu do Urzędu: 

- E300915 -  wszczęto postępowanie po 728 dniach od dnia wpływu, 
a pierwsze czynności egzekucyjne wykonano po 400 dniach od daty 
wpływu do Urzędu, 

- E304555 – wszczęto postępowanie po 192 dniach od dnia wpływu, 
a pierwszą czynność egzekucyjną wykonano po 73 dniach od daty 
wpływu.  

[Dowód: akta kontroli str.300, 301]  

PowyŜsze opóźnienia pracownik obsługujący rejon egzekucyjny 
wyjaśnił duŜą ilością spraw do załatwienia w tym rejonie.   

[Dowód: akta kontroli str. 324, 327-328]   

b) W jednym przypadku (E297681), w ramach prowadzonego 
postępowania egzekucyjnego, pomimo informacji poborcy zawartej 
w Raporcie z czynności przeprowadzonej w dniu 29 lutego 2012 r.,  
Ŝe mandat jest przedawniony, ponownie przydzielono do słuŜby  
w dniach 2-6 lipca 2012 r. tytuł wykonawczy dot. tego mandatu, 
przedawnionego z dniem 11 grudnia 2011 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 301]  

Pracownica EA dokonująca dwukrotnie w 2012 r. przydziału ww. tytułu 
wykonawczego do słuŜby poborcy wyjaśniła, iŜ w tym okresie 
zobowiązany posiadał inne tytuły wykonawcze, a system EGAPOLTAX 
wymusza konieczność przydziału do słuŜby zwykłej wszystkich 
otwartych spraw danego zobowiązanego. O przedawnieniu się tytułu 
powzięła informację dopiero po sporządzeniu (po 30 czerwca 2012 r.) 
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półrocznego wydruku spraw mandatowych przedawnionych i wtedy 
sprawę zamknęła w EGAPOLTAX, a w dalszej kolejności wydała 
postanowienie o umorzeniu postępowania. PowyŜsze wynikało z duŜej 
ilości spraw do załatwienia w obsługiwanym rejonie egzekucyjnym 
(w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w tym rejonie do 
załatwienia było 5 789 tytułów egzekucyjnych, w tym 2 041 tytułów 
wykonawczych wierzycieli mandatowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 329]  

4. We wszystkich 15 sprawach objętych analizą występowały kilku- 
i kilkunastomiesięczne przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi 
(wg danych EGAPOLTAX stan na 29 sierpnia 2012 r.) Przerwy te wynosiły 
od 3 do 609 dni, w tym m. in.: 

a) w przypadku tytułu nr E299990, ostatnią zarejestrowaną 
w EGAPOLTAX czynnością (po kilku dokonanych wcześniej) była 
nieskuteczna wizyta poborcy u zobowiązanego w dniu 8 października 
2010 r. i od tego dnia do 12 marca 2012 r. (tj. przedawnienia mandatu) 
nie kierowano ww. tytułu do słuŜby (przez 17 miesięcy), a czynności  
egzekucyjne w tym okresie ograniczyły się jedynie do sprawdzenia  
baz danych Urzędu w dniach 12 października 2011 r. (po upływie  
roku od wizyty poborcy) i 15 lutego 2012 r., czego nie odnotowano 
w EGAPOLTAX.  

[Dowód: akta kontroli str. 302]  

Pracownica EA odpowiedzialna za prowadzenie sprawy wyjaśniła,  
Ŝe niepodjęcie czynności w tym okresie wynikało z przeoczenia, ale w tej 
sprawie podejmowano czynności w pozostałym okresie, kierując tytuł do 
słuŜby poborcy, zwracając się do ZUS o informację nt. zobowiązanego, 
sprawdzając bazy danych urzędu w poszukiwaniu źródeł egzekucji.  

[Dowód: akta kontroli str. 336]  

b) w przypadku tytułu nr E328110 w dniu 29 kwietnia 2011 r. poborca 
ustalił, Ŝe pod wskazanym adresem zobowiązany nie zamieszkuje. 
Pomimo tego nie podjęto innych czynności, a ww. tytuł ponownie 
skierowano do słuŜby w sierpniu 2012 r. (czynności wykonane 
24 sierpnia 2012 r.). Zapytanie do Komendy Miejskiej Policji 
o wskazanie pobytu zobowiązanego sporządzono dopiero 27 sierpnia 
2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 301]  

Według złoŜonych wyjaśnień przez pracownicę EA prowadzącą sprawę,  
po ustaleniu przez poborcę skarbowego, Ŝe zobowiązany nie przebywa pod 
wskazanym adresem (na podstawie wyjaśnień sąsiadów), informację taką 
się weryfikuje poprzez ponowne przydzielenie do słuŜby. Upływ czasu  
do ponownego przydzielenie spowodowała nieobecność w tym okresie 
osoby stale obsługującej rejon i wykonywanie w tym czasie obowiązków 
przez pracownika o niewielkim doświadczeniu, zatrudnionego na umowę  
na zastępstwo. 

[Dowód: akta kontroli str. 337]  
W pozostałych przypadkach wystąpienie przeszło 3.miesięcznych przerw 
w czynnościach egzekucyjnych pracownice EA prowadzące sprawy 
wyjaśniały duŜą ilością tytułów na rejonach egzekucyjnych i koniecznością 
zapewnienia racjonalności działania m.in. w przydziale tytułów 
wykonawczych poborcom (pierwszeństwo miały tytuły zobowiązanych 
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z duŜymi zaległościami) oraz z pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń przez 
określonych wierzycieli niebędących wierzycielami mandatowymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 348-351]  

5. We wszystkich 9 przypadkach z 15 objętych analizą, w których umorzono 
postępowanie, wydano postanowienia z opóźnieniami wynoszącymi ponad 
2 miesiące:  

- E297681 - przedawnienie 11.12.2011, postanowienie z 29.08.2012 r.,  

- E299990 - przedawnienie 12.03.2012r., postanowienie z 28.08.2012 r.,  

- E300915 - przedawnienie 1.02.2012 r., postanowienie 28.08.2012 r.,  

- E301991 - przedawnienie 19.03.2012 r., postanowienie z 5.07.2012 r.,  

- E304073 - przedawnienie 15.04.2012, postanowienie 28.08.2012 r.,  

- E304555 - przedawnienie 17.04.2012 r., postanowienie 26.06.2012 r.,  

- E304644 - przedawnienie 27.04.2012 r., postanowienie 28.08.2012 r.,  

- E304962 - przedawnienie 26.03.2012 r., postanowienie 28.08.2012 r.,  

- E296879 - przedawnienie 20.11.2011 r., postanowienie 31.08.2012 r. 

Jak wyjaśniono, ww. opóźnienia wynikały z duŜej ilości spraw do załatwienia 
przez pracownice EA, zajmujące się ich prowadzeniem oraz przyjętym 
systemem kwartalnego generowania danych zawierających wykazy spraw, 
w których nastąpi przedawnienie.  

[Dowód: akta kontroli str. 318]   

W przypadku 13 spraw, z 15 objętych analizą, wystąpiły przypadki znacznych 
opóźnień (powyŜej 20 dni) we wprowadzaniu do EGAPOLTAX informacji 
o przeprowadzonych czynnościach (relacji o niemoŜności dokonania czynności 
egzekucyjnej). 

[Dowód: akta kontroli str. 309]  

PowyŜsze opóźnienia pracownice EA odpowiedzialne za prowadzenie spraw 
wyjaśniały tym, Ŝe były to czynności nic niewnoszące do sprawy, w związku z tym 
zdarza się w natłoku obowiązków, iŜ nie wprowadza się ich na bieŜąco po 
zakończeniu słuŜby, lecz ich uzupełnienie w EGAPOLTAX następuje po 
sprawdzeniu przez kierownika komórki egzekucyjnej lub jego zastępcę 
niezamkniętych słuŜb i wydrukowaniu wykazu, na podstawie którego następuje 
uzupełnienie braków w postaci wpisania czynności poborcy, w sytuacji gdy nic nie 
załatwił.  

[Dowód: akta kontroli str. 318-319, 344-346]   

1.4. Umorzenia postępowań egzekucyjnych 

W okresie objętym kontrolą umorzono 1 768 postępowań egzekucyjnych, w których 
wierzycielami naleŜności byli wojewodowie, na kwotę 254 751,44 zł (zadłuŜenie 
bieŜące główne). 

W Urzędzie nie było pisemnej procedury monitorowania biegu przedawnienia 
naleŜności „mandatowych”13, a posiadane systemy informatyczne nie umoŜliwiały 
automatycznego monitorowania zbliŜającego się terminu przedawnienia tego 
rodzaju naleŜności.  

                                                      
13 Funkcjonowała natomiast komisja ds. windykacji, która zajmowała się monitorowaniem przedawnień zobowiązań 
podatkowych poprzez dwukrotną w ciągu miesiąca ocenę przebiegu postępowania w tych sprawach. 

Uwagi dotyczące 
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W celu monitorowania ww. naleŜności, które przedawniają się zgodnie z art. 45 § 3 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114, ze zm.) 
z upływem 3 lat, wykonywano w okresach kwartalnych wydruki z EGAPOLTAX  
wg określonych kryteriów, w tym m. in. z uwzględnieniem  daty wystawienia  
od najstarszych, co umoŜliwiało odszukanie przez pracowników obsługujących 
rejony egzekucyjne tytułów wykonawczych, w przypadku których zbliŜał się termin 
przedawnienia.  

[Dowód: akta kontroli str. 394-395]   

Szczegółowym badaniem, w zakresie podejmowania czynności egzekucyjnych 
w umorzonych postępowaniach, objęto 20 spraw, w wyniku którego ustalono, Ŝe: 

1) W 12 wydano postanowienia o umorzeniu postępowania w związku 
z wszczęciem postępowań egzekucyjnych w tych sprawach, 
a w 8 sporządzono pisma do wierzycieli, w których poinformowano 
o przedawnieniu wierzytelności objętych tymi tytułami. 

2) W 18 w Urzędzie znajdowały się tylko dokumenty kończące sprawę, 
tj. postanowienie o umorzeniu lub pismo przewodnie, wg którego zwrócono 
tytuł wykonawczy wierzycielowi w związku z przedawnieniem. Zgodnie 
z przyjętą praktyką do dnia 3 kwietnia 2012 r., w przypadku umorzenia 
postępowania całość dokumentacji przesyłano wierzycielowi, pozostawiając 
w Urzędzie wyłącznie ww. dokumenty kończące sprawę. 

3) W 13 wszczęto postępowania egzekucyjne po upływie od 16 do 967 dni  
od daty wpływu, a we wszystkich 20 przypadkach podjęto czynności 
egzekucyjne w terminie od 4 do 605 dni od daty wpływu. 

4) W ramach czynności egzekucyjnych dokonywano: 
a)  przydziału tytułów wykonawczych do słuŜby poborcom skarbowym, 

w czasie których m. in. sporządzano protokoły stanu majątkowego 
zobowiązanych,  

b) bezskutecznych zajęć wynagrodzenia, rachunku bankowego oraz 
innych wierzytelności, 

c) przeglądano bazy danych Urzędu w celu ustalenia informacji 
o zobowiązanym, 

d) zwracano się do podmiotów zewnętrznych o przekazanie informacji 
o zobowiązanym. 

[Dowód: akta kontroli str.  355-358]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W 11 przypadkach (E230680, E231542, E247753, E257142, E257143, 
E263399, E263603, E270955, E285214, E302120, E306705) przydzielano 
do słuŜby tytuły wykonawcze, pomimo przedawnienia roszczeń nimi 
objętych. Pracownicy odpowiedzialni za powyŜsze wyjaśniali, iŜ 
w rzeczywistości nie przeprowadzono czynności w sprawach 
przedawnionych mandatów (nie zaspokajano roszczeń po upływie 
przedawnienia roszczenia), a ze względu na liczbę prowadzonych spraw 
oraz innych obowiązków nie zawsze udało się, przydzielając słuŜbę, 
wyodrębnić sprawy przedawnione. Ponadto w 2 przypadkach (E230680, 
E270955) przydziału słuŜby dokonywali niedoświadczeni pracownicy 
zatrudnieni na zastępstwo i przez przeoczenie tytuły te skierowano do 
słuŜby.  

[Dowód: akta kontroli str. 393-394]  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W 4 przypadkach (E272512, E279711, E243902, E310021) nie 
podejmowano czynności egzekucyjnych, w tym nie kierowano do słuŜby 
ww. tytułów wykonawczych, pomimo iŜ zbliŜał się termin przedawnienia, 
a od ostatniego skierowania do słuŜby minęło od 6 do 21 miesięcy14. 
Pracownicy odpowiedzialni za powyŜsze wyjaśnili, Ŝe nie ma moŜliwości 
częstszego kierowania do słuŜby, niŜ raz w roku, z uwagi m. in. na ogromną 
liczbę spraw do załatwienia, pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń 
wierzycieli w sprawach, które mogą przedawnić się w krótkim czasie, 
ponoszenie wydatków prowadzonych postępowań niewspółmiernych do 
naleŜności objętych egzekucją. 

[Dowód: akta kontroli str. 396, 419-422]  

3. W 12 przypadkach wystąpiły znaczne opóźnienia (ponad 100.dniowe od 
daty przedawnienia) w wydawaniu postanowień o umorzeniu dochodzenia 
roszczenia lub w zwrocie tytułów wykonawczych po przedawnieniach 
(w sytuacji gdy nie wszczęto postępowania), tj. wynoszące od 132 do 467 
dni. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw wyjaśniały, Ŝe wynikało to 
z duŜej ilości spraw bieŜących do załatwienia i konieczności zgromadzenia 
dokumentacji obrazującej czynności egzekucyjne, by uzyskać akceptację 
przełoŜonego.  

[Dowód: akta kontroli str. 396, 423-427]  

4. W jednym przypadku (E283611) nie wydano postanowienia o umorzeniu 
postępowania egzekucyjnego, pomimo jego wszczęcia i przedawnienia 
naleŜności, zwracając tytuł wykonawczy wierzycielowi, jako załącznik do 
pisma informującego o przedawnieniu roszczenia.  

Osoba odpowiedzialna wyjaśniła, Ŝe niewydanie postanowienia było 
wynikiem pomyłki i konsekwencją natłoku załatwianych spraw. 

[Dowód: akta kontroli str. 397, 429]  

5. W 15 przypadkach wszczęcie postępowania egzekucyjnego bądź 
przeprowadzenie pierwszej czynności nieskutkującej wszczęciem 
postępowania (w zaleŜności co wystąpiło wcześniej) nastąpiło po upływie 
ponad 60 dni od daty wpływu tytułu do urzędu (odpowiednio: 268, 394, 246, 
244, 513, 579, 177, 121, 87, 122, 605, 217, 106, 239, 268). 

Wystąpienie powyŜszych opóźnień wyjaśniano m. in.: 

- duŜą liczbą prowadzonych spraw (po około 5 tys.) w rejonach 
egzekucyjnych obejmujących kilka lub kilkanaście obszarów (miejscowości), 
które oddalone są od siebie od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, 

- występowaniem w rejonach egzekucyjnych tytułów wierzycieli 
korzystających z prawa pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń, zgodnie 
z art. 115 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, obejmujących wysokie 
roszczenia jednostkowe, co uniemoŜliwia jednakowe traktowanie przydziału 
tytułu na znaczną kwotę np. podatku, składek na ubezpieczenie i tytułu 
obejmującego naleŜność z tytułu mandatu, 

- otrzymywaniem w duŜych ilościach (po kilkaset sztuk), w pewnych 
odstępach czasu, tytułów egzekucyjnych od wierzycieli mandatowych bez 
wskazania źródeł egzekucji, co dezorganizuje pracę organu egzekucyjnego, 

                                                      
14 Dane z systemu EGAPOLTAX poniewaŜ dokumentację z postępowania egzekucyjnego przekazano wierzycielowi. 
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- ograniczeniem w praktyce czynności egzekucyjnych do czynności poborcy 
w terenie z powodu braku źródeł prowadzenia skutecznej egzekucji, 

- nieefektywnością prowadzonych egzekucji, z uwagi na niewielkie kwoty 
dochodzonych roszczeń (20 zł, 50 zł, 100 zł), zwłaszcza gdy istnieje 
konieczność egzekwowania naleŜności od zobowiązanego mieszkającego 
w odległym miejscu rejonu. 

[Dowód: akta kontroli str. 363, 397, 430-437]  

6. W przypadku 11 spraw, z 20 objętych analizą, wystąpiły przypadki 
znacznych opóźnień (powyŜej 20 dni) we wprowadzaniu do EGAPOLTAX 
informacji o przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych, wynoszące 
od 27 do 627 dni. 

PowyŜsze wyjaśniano tym, iŜ opóźnienia dotyczyły wprowadzania do 
EGAPOLTAX relacji poborców skarbowych o niemoŜności dokonania 
czynności egzekucyjnych, czyli informacji negatywnych, nic nie wnoszących 
do sprawy i nie wpływających na przebieg postępowania, w związku z tym 
czynności te wprowadzano w miarę moŜliwości w chwilach wolnych.  

Wprowadzenie do EGAPOLTAX daty doręczenia odpisu tytułu 
wykonawczego po upływie 627 dni od wykonania tej czynności (sprawa 
E279711) było przeoczeniem, które zauwaŜono w trakcie przejmowania 
rejonu i obowiązków po osobie odchodzącej na emeryturę. 

Z kolei wprowadzenie do EGAPOLTAX czynności, polegającej na ustaleniu 
informacji o zobowiązanym (E262765), po upływie 434 dni od zwrócenia się 
do ZUS (27 sierpnia 2009 r.) o udzielenie informacji o zobowiązanym, 
wynikało z ujawnienia tej czynności dopiero 4 listopada 2010 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 361-362, 398, 438-441]  

7. W 815, spośród 12 spraw, w których wydano postanowienia o umorzeniu po 
wszczęciu postępowań egzekucyjnych, nie uwzględniono w rozdzielniku 
i nie doręczono zobowiązanym takiego postanowienia, co ograniczyło ich 
prawa w prowadzonym postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 59 § 5 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym, na postanowienie w sprawie umorzenia 
postępowania egzekucyjnego przysługuje zaŜalenie zobowiązanemu.  

Niewysyłanie postanowień do zobowiązanych wyjaśniano następująco: 

- informacja taka rodzi trudności w egzekwowaniu naleŜności mandatowych 
w przyszłości, 

- wysyłka listu poleconego powoduje generowanie dodatkowych kosztów 
obciąŜających urząd i Skarb Państwa, 

- czynności związane z wysyłką obciąŜają dodatkową pracą osoby 
zajmujące się obsługą korespondencji. 

Ponadto w złoŜonych wyjaśnieniach podano, iŜ z początkiem 2012 r. 
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego są doręczane 
zobowiązanym. 

[Dowód: akta kontroli str. 355-358, 399-400]  

8. W 4 przypadkach (tytuły E257142, E279711, E301894, E306705), na 12 
wydanych postanowień, w rozdzielniku postanowienia wskazano 
zobowiązanego, natomiast tylko w jednym przypadku (tytuł E306705) 

                                                      
15 Dotyczyło to postanowień o umorzeniu w sprawach: E230680, E244637, E247753, E257143, E263399, E263603, E270955, 
E260231. 
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w aktach sprawy znajdowało się zwrotne potwierdzenie odbioru 
potwierdzające dostarczenie postanowienia do zobowiązanego.  
Niedostarczenie zobowiązanym postanowień w pozostałych 3 przypadkach 
wyjaśniano przeoczeniem ze strony osób prowadzących sprawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 400]  

9. We wszystkich przypadkach objętych analizą występowały kilku- 
i kilkunastomiesięczne przerwy pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi 
wprowadzonymi do EGAPOLTAX16.  

[Dowód: akta kontroli str. 355-358]  

Jak wyjaśniono, przyczynami niepodejmowania cyklicznych czynności 
egzekucyjnych były: duŜa ilość tytułów wykonawczych do załatwienia, ilość 
spraw załatwianych, kolejność zaspokajania roszczeń, brak informacji 
o majątku w treści tytułów wykonawczych emitowanych przez wierzycieli 
mandatowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 401, 451-457]  

1.5. Skuteczność egzekucji 

 
W okresie objętym kontrolą wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych17 W2 
(obejmujących wierzytelności m. in wojewodów) wyniósł 43,92% i był wyŜszy  
od tego wskaźnika dla wszystkich rodzajów tytułów wynoszącego 41,26%.  
Z kolei wskaźnik skuteczności egzekucji18 tytułów W2 w tym okresie wyniósł  
13,14% (kwota objęta tytułami do załatwienia 14 095,9 tys. zł, wyegzekwowana  
1 852,3 tys. zł) przy 19,88% dla wszystkich rodzajów tytułów. 

[Dowód: akta kontroli str. 460]  

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ wskaźniki realizacji tytułów wykonawczych osiągane przez 
Urząd naleŜały do wysokich w skali Izby Skarbowej w Katowicach i za 2011 r. 
wyniosły dla Urzędu 43,50%, dla Izby Skarbowej w Katowicach 38,40%, z tego dla 
tytułów W (wierzytelności niepodatkowe) odpowiednio 44,80% i 37,30%.  

Przyczyną niŜszej skuteczności tytułów wykonawczych W2, obejmujących 
wierzytelności niepodatkowe, względem pozostałych rodzajów tytułów19 był wymóg 
zapewnienia kolejności zaspokajania roszczeń wierzycieli, wynikający z art. 115 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.  

[Dowód: akta kontroli str. 537]  

Z kolei, uwzględniając wyłącznie tytuły wykonawcze, w których wierzycielami byli 
wojewodowe, a które wpłynęły w okresie objętym kontrolą (12 299 tytułów),  
7 173 z nich zrealizowano (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.), w tym 5 765 
zakończono zapłatą. 

[Dowód: akta kontroli str. 18]  

                                                      
16 Przykładowo w tytule E230680 zarejestrowano 6 czynności a przerwy pomiędzy nimi wynosiły: 11, 485, 221,242 i 7 dni. 
Z kolei w tytule E 231542 zarejestrowano 3 czynności, a przerwy pomiędzy pierwszą i drugą a drugą i trzecią  wynosiły:  
441 i 321 dni. 
17 WyraŜony procentowo iloraz: liczby tytułów wykonawczych załatwionych w okresie 1.01.2011-30.06.2012 i liczby tytułów 
wykonawczych do załatwienia w tym okresie. 
18 WyraŜony procentowo iloraz: kwoty wyegzekwowanych naleŜności w okresie 1.01.2011-30.06.2012 i kwoty naleŜności 
objętej tytułami do załatwienia w tym okresie. 
19 Wskaźniki skuteczności dla niektórych rodzajów tytułów wynosiły odpowiednio: SM (naleŜności podatkowe budŜetu 
państwa) - 22,77%, SI (naleŜności jednostek samorządu terytorialnego) – 40,04%, SW (pozostałe naleŜności j.s.t.) - 31,64%, 
W1 (naleŜności z tytułu ubezpieczeń społecznych) -11,21%. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analizą szczegółową, w zakresie skuteczności egzekucji naleŜności na podstawie 
tytułów wykonawczych, w których wierzycielami byli wojewodowie, objęto 35 spraw. 

Spośród 10 tytułów wykonawczych, w przypadku których nie wszczęto 
postępowania pomimo upływu 60 dni od daty wpływu, wg stanu na 31 sierpnia 
2012 r.: 

- w jednym przypadku (E350282) wyegzekwowano całą kwotę naleŜności głównej 
(pobranie gotówki przez poborcę w dniu 27 sierpnia 2012 r.), 

- w jednym przypadku (E366774) nastąpiło wycofanie tytułu, w związku z zapłatą 
naleŜności wierzycielowi przed wszczęciem postępowania,  

- w 4 przypadkach (E356849, E372571, E373055, E380871) zwrócono tytuły 
wykonawcze wierzycielowi z powodu ustalenia, iŜ zobowiązany nie mieszka i nie 
przebywa pod wskazanym adresem, 

- w  4 przypadkach (E350261, E350282, E351943, E361342, E384808) w dalszym 
ciągu (wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.) prowadzono czynności egzekucyjne. 

[Dowód: akta kontroli str. 100-102, 461-462]  

Spośród 25 spraw objętych analizą szczegółową, w przypadku których wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego nastąpiło po upływie ponad 60 dni od daty wpływu,  
wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.: 

- w jednym przypadku (E366749) sprawę przekazano komornikowi sądowemu, 

- w jednym przypadku (E378417) sprawę umorzono na podstawie art. 59 § 2 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym, 

- w trzech przypadkach (E379428, E384671, E359056) trwało postępowanie  
egzekucyjne i prowadzono czynności egzekucyjne, 

- w 20 przypadkach wyegzekwowano naleŜności objęte tytułami wykonawczymi 
(pobranie gotówki przez poborcę skarbowego, przelew od dłuŜnika zajętej 
wierzytelności, wpłata przelewem przez zobowiązanego). 

[Dowód: akta kontroli str. 148, 167, 188, 206, 461, 463-467]  

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości20, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych. 

W Urzędzie nie ustanowiono, w formie wyodrębnionej procedury, pisemnych zasad 
w zakresie obsługi tytułów wykonawczych.  

PoniŜej przedstawiono wewnętrzne regulacje, w których zawarto zapisy obejmujące 
swym zakresem obsługę tytułów wykonawczych.  

1) Zgodnie z regulaminem organizacyjnym: 

- do zakresu działania Naczelnika Urzędu naleŜało m.in. wykonywanie egzekucji 
administracyjnej naleŜności pienięŜnych, 

                                                      
20 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- do zadań Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania naleŜało m.in. 
monitorowanie zaległości zagroŜonych przedawnieniem i współpraca z innymi 
komórkami w celu zapobiegania przedawnieniu lub przeciwdziałania przedawnieniu,  

- do zadań Działu EA, naleŜało m. in.: badanie prawidłowości otrzymanych tytułów 
wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej, prowadzenie egzekucji 
administracyjnej zaległości podatkowych i innych naleŜności pienięŜnych, 
zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS) dłuŜników 
niewypłacalnych, podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania 
powstawania zaległości zagroŜonych przedawnieniem. 

2) W okresie objętym kontrolą w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych 
obowiązywały m.in. niŜej wymienione zarządzenia Naczelnika Urzędu: 

- nr 39/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad organizacji pracy komórki 
egzekucji administracyjnej (obowiązywało do 22 grudnia 2011 r.), w którym ustalono 
m.in, Ŝe: 

• raz na dwa lata naleŜy dokonywać zmian rejonów egzekucyjnych 
obsługiwanych przez pracowników zatrudnionych w komórce egzekucji 
administracyjnej, na stanowiskach referentów, starszych referentów, 
inspektorów i starszych inspektorów, 

• raz w roku dokonywać zmian rejonów egzekucyjnych obsługiwanych przez 
poborców skarbowych, 

- nr 100/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji pracy komórki 
egzekucji administracyjnej (obowiązywało od 22 grudnia 2011 r.), w którym ustalono 
m.in, Ŝe: 

• raz na dwa lata, w przypadkach uzasadnionych wielkością rejonu 
egzekucyjnego bądź złoŜonością prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych, naleŜy dokonywać zmiany rejonów egzekucyjnych 
pomiędzy pracownikami słuŜby wewnętrznej, bądź dokonywać przesunięć 
obszarów pomiędzy rejonami, 

• raz w roku dokonywać zmian rejonów egzekucyjnych obsługiwanych przez 
poborców skarbowych, 

- nr 40/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji pracy Działu Egzekucji 
Administracyjnej na 2011 r. (obowiązywało do 22.12.2011 r.), w którym ustalono 
m.in. Ŝe: 

• preferowany przydział słuŜby dla poborców skarbowych wynosi 5 dni, 
a słuŜba winna kończyć się ostatniego dnia tygodnia, z wyjątkiem przełomu 
miesięcy kiedy słuŜba winna kończyć się z ostatnim dniem miesiąca, 

• bezpośredni nadzór nad obsługą aplikacji EGAPOLTAX z uprawnieniami 
specjalnymi sprawuje komornik skarbowy oraz osoba go zastępująca, 

oraz określono wykaz i podział rejonów egzekucyjnych pomiędzy pracownikami 
słuŜby wewnętrznej i poborców skarbowych. 

- nr 101/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji pracy komórki 
organizacyjnej na 2012 r. (weszło w Ŝycie 22 grudnia 2011 r.). w którym ustalono 
m.in., Ŝe: 

• komornik skarbowy, bądź osoba go zastępująca, mogą łączyć przydziały 
zadań na terenie gminy i miasta w czasie trwania słuŜby, pod warunkiem, 
Ŝe jest to uzasadnione zakresem zadań pracownika, 

• preferowany przydział słuŜby dla poborców skarbowych wynosi 5 dni, 
a słuŜba winna kończyć się ostatniego dnia tygodnia, z wyjątkiem przełomu 
miesięcy kiedy słuŜba winna kończyć się z ostatnim dniem miesiąca, 
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• kwota wyegzekwowana w siedzibie organu egzekucyjnego nie podlega 
wynagrodzeniu prowizyjnemu, 

• bezpośredni nadzór nad obsługą aplikacji EGAPOLTAX z uprawnieniami 
specjalnymi sprawuje komornik skarbowy oraz osoba go zastępująca, 

• obowiązuje stała ocena wykonywania zadań na rejonach egzekucyjnych 
przez podległych pracowników, a w przypadku stwierdzenia znacznego 
wzrostu liczby tytułów wykonawczych lub zobowiązanych zasadnym będzie 
dokonanie przesunięć obszarów w obrębie przydzielonych rejonów 
egzekucyjnych,  

oraz określono wykaz i podział rejonów egzekucyjnych pomiędzy pracownikami 
słuŜby wewnętrznej i poborców skarbowych. 

- nr 1/2011 z 14 stycznia 2011 r. w sprawie trybu postępowania mającego na celu 
analizę przedawnienia prawa do dochodzenia podatkowych i niepodatkowych 
naleŜności budŜetowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 468-511]  

Według złoŜonych przez Naczelnika Urzędu wyjaśnień, stosowane zasady obsługi 
tytułów wykonawczych wynikały równieŜ z przyjętych rozwiązań obowiązujących 
w EGAPOLTAX oraz z regulacji wynikających z ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym. W Urzędzie obowiązywały następujące zasady obiegu tytułu 
wykonawczego: 

• tytuły wykonawcze po wpływie do Urzędu opatruje się datą i przekazuje do 
EA, gdzie odbywa się wstępna selekcja, tj. podział na poszczególnych 
wierzycieli i sprawdzenie, czy tytuły spełniają niezbędne wymogi wynikające 
z art. 27 § 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym,  

• w pierwszej kolejności niezwłocznie wprowadza się do systemu 
informatycznego ograniczenia i wycofania, 

• po wprowadzeniu tytułów wykonawczych komornik skarbowy, bądź osoba 
go zastępująca, sprawdza treść tytułów wykonawczych, nadaje klauzulę 
wykonalności o skierowaniu tytułu wykonawczego do realizacji i przydziela 
na poszczególne rejony egzekucyjne21,  

• osoby obsługujące rejony egzekucyjne w pierwszej kolejności sprawdzają, 
w dostępnych informatycznych bazach danych, treści tytułów 
wykonawczych, odpowiedziach osób trzecich – informacje pozwalające na 
zastosowanie środków egzekucyjnych, wyegzekwowanie roszczenia przez 
egzekucję z wierzytelności. W przypadku, gdy nie ma informacji o źródłach 
prowadzenia egzekucji, tytuły przydziela się poborcom skarbowym w celu 
ustalenia majątku22, 

• pobór przez poborców zaległości, w których wierzycielami są wojewodowie 
oraz ich rozliczanie odbywa się w trybie zgodnym z zarządzeniem Ministra  
Finansów nr 54 z 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości 
i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, 
w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
oraz innych niepodatkowych naleŜności budŜetowych, do których ustalania 
lub określania są uprawnione organy podatkowe23, z uwzględnieniem 
zarządzenia organizacyjnego obowiązującego w Urzędzie i podsystemu 

                                                      
21 Raz do roku dokonywana jest zmiana poborców skarbowych obsługujących rejony egzekucyjne. 
22 Z uwagi na ilość tytułów wykonawczych do realizacji w obrębie kaŜdego rejonu egzekucyjnego ( około 4000 – 5000 ),  
nie istnieje moŜliwość wskazania terminu w ciągu, którego tytuł wykonawczy ma być przydzielony, a roszczenie 
wyegzekwowane. 
23 Dz U MF nr 15 poz. 62, ze zm. 
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EGAPOLTAX (m.in. przydział i rozliczanie słuŜby, rejestrowanie czynności 
wykonywanych w słuŜbie), 

• osoby prowadzące analizują otrzymaną dokumentację i podejmują dalsze 
czynności, np.: dokonują zajęć wierzytelności, wydają postanowienia 
o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 

Ponadto Naczelnik Urzędu w złoŜonych wyjaśnieniach z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
podał, Ŝe w związku z analizą obowiązujących zasad i praktyką postępowania 
w tutejszej komórce EA, postanowił poszerzyć treść zarządzenia Naczelnika Urzędu 
nr 101 z dnia 22 grudnia 2011 r., aby formalnie dookreślić terminy realizacji tytułów 
wykonawczych oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań.  

[Dowód: akta kontroli str. 520-522]  

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Urzędu, komornik skarbowy lub osoba go 
zastępująca weryfikowali obowiązujące rozwiązania w zakresie obsługi tytułów 
wykonawczych, poprzez stałą kontrolę realizacji tytułów wykonawczych wierzycieli 
pod kątem: 
- ilości spraw do załatwienia, 
- ilości spraw, które wpłynęły do realizacji, 
- ilości spraw załatwionych, 
- ilości spraw wierzycieli mandatowych W2 – najstarszych tytułów wykonawczych  
wykorzystując w tym celu raporty pozyskane z aplikacji EGAPOLTAX, WHTAX,  
e-ORUS.  

Według dalszych wyjaśnień Naczelnika Urzędu: w ostatnich dwóch latach 
dokonano, w efekcie przeprowadzonej analizy, przesunięć obszarów w obrębie 
rejonów egzekucyjnych, tak by liczba spraw - ilość tytułów wykonawczych/ilość 
zobowiązanych w obrębie kaŜdego rejonu, była podobna. 

Takiej analizy dokonuje się raz na kwartał. Raz na kwartał generuje się informacje 
w formie papierowej i elektronicznej o ilości tytułów wykonawczych:  
- bez wszczęcia, 
- bez czynności, 
- najstarszych tytułach wykonawczych do załatwienia, 
- zobowiązani z największą kwotą zaległości. 
Sprawdza się, czy w bazie danych są otwarte tytuły wykonawcze, co do których 
wygasło uprawnienie do dochodzenia. 

PowyŜsze działania pozwalają na dosyć dokładną analizę w tym zakresie, pozostaje 
jednak problem z wykorzystaniem opracowanych danych przez pracowników 
obsługujących rejony egzekucyjne z uwagi na ich ogromną ilość. 

[Dowód: akta kontroli str. 522-523]  

NIK zwraca uwagę, Ŝe brak informatycznego narzędzia, dokonującego 
automatycznej weryfikacji przedawnień tytułów wykonawczych, zwiększa ryzyko 
wystąpienia czynnych tytułów, pomimo ich przedawnienia, co przedstawiono 
w pkt III.1.3 niniejszego wystąpienia oraz angaŜuje pracowników EA, którzy muszą 
wygospodarować dodatkowy czas na analizę wydruków obejmujących mogące się 
przedawnić sprawy.  

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano audytu w zakresie obsługi tytułów 
wykonawczych. 

[Dowód: akta kontroli str. 523]  

Średnioroczne zatrudnienie osób (łącznie z zatrudnionymi na podstawie umów 
zleceń) zaangaŜowanych w obsługę tytułów wykonawczych i egzekucję naleŜności 
(w przeliczeniu na etaty) wynosiło 21,66 etatu w I półroczu 2011 r., a 24,5 etatu 
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(wzrost o 13 %) w I półroczu 2012 r., przy czym dla zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę wielkości te wynosiły odpowiednio 18,83 etatu i 21 etatów.  

W I półroczu 2012 r. (w porównaniu z I półroczem 2011 r.) zmniejszyła się 
o ok. 11,8% liczba tytułów wykonawczych do załatwienia w danym okresie (z 66 602 
do 58 731 tytułów), przy czym liczba tytułów W2 do załatwienia kształtowała się na 
zbliŜonym poziomie, tj. odpowiednio 17 749 i 17 654. W analogicznych okresach 
zmniejszyła się równieŜ liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych - z 20 366 
w I półroczu 2011 r. do 18 789 w I półroczu 2012 r., przy czym nastąpił wzrost 
o 23,5% liczby zrealizowanych tytułów wykonawczych W2 – z 5 766 do 7 122. 

W związku ze wzrostem w I półroczu 2012 r. (w stosunku do I półrocza 2011 r.) 
zatrudnienia w komórce egzekucyjnej oraz zmniejszeniem w tym okresie liczby 
tytułów do załatwienia, nastąpił spadek o 22% liczby tytułów wykonawczych do 
załatwienia w przeliczeniu na etat z 3 074,88 do 2 397,18 (spadek ten dla tytułów 
W2 wyniósł 12,1% z 819 do 720 tytułów). W ww. okresie nastąpił równieŜ spadek 
zrealizowanych tytułów w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w komórce 
egzekucji administracyjnej z 940 do 766 tytułów, przy czym odnotowano wzrost 
o 18,9% liczby zrealizowanych tytułów W2 w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
w tej komórce (z 266 do 290). 

W I półroczu 2012 r. (w porównaniu do I półrocza 2011 r.) nastąpił wzrost kwoty 
wyegzekwowanych naleŜności z 7 571 tys. zł do 10 186 tys. zł (dla W2 odpowiednio 
647 tys. zł i 724 tys. zł). W mniejszym zakresie (o 18,9%) wzrosła kwota 
wyegzekwowanych naleŜności ogółem w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
w komórce egzekucji administracyjnej (z 349,54 tys. zł do 415,76 tys. zł), natomiast 
nieznacznie zmniejszyła się dla tytułów W2 – z 29,87 tys. zł do 29,55 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 531]  

Naczelnik Urzędu w złoŜonych wyjaśnieniach podał, iŜ pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umowy zlecenia nie świadczą pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 
gdyŜ ich czas pracy rozlicza się wg godzin przepracowanych (w danym dniu  
jeden pracownik moŜe wykonywać pracę przez jedną lub osiem godzin).  
Stwierdził równieŜ, Ŝe są to pracownicy bez doświadczenia zawodowego oraz  
bez przygotowania merytorycznego i wykonują najbardziej podstawowe  
czynności, a w pierwszym okresie zatrudnienia istnieje dodatkowa konieczność 
kilkumiesięcznego przeszkolenia przez pracownika merytorycznego. 

[Dowód: akta kontroli str. 532-533]  

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie24 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Rozliczanie środków pienięŜnych pobranych 
w gotówce.  

Analizie w zakresie wpłat naleŜności przypadających wojewodom pobranych 
w gotówce przez poborców skarbowych poddano: 

- 11 kwitariuszy przychodowych, rozliczonych przez kaŜdego z poborców jako 
ostatnie przed 30 czerwca 2012 r., w których wystąpiły takie naleŜności 
                                                      
24 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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(76 pokwitowań wystawionych przez poborców skarbowych i komornika 
skarbowego), 

- dowody wpłaty naleŜności na rachunek wojewodów (59 dowodów wpłat 
dokonanych w urzędach pocztowych).  

W wyniku badania ww. dokumentów, dotyczących pobierania, rozliczania 
i przekazywania wpływów poszczególnym wojewodom ustalono, Ŝe: 

- pobrane od zobowiązanych kwoty przekazywano na rachunek właściwego 
wojewody w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem dwóch 
przypadków opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia; wpłat dokonywano 
w urzędach pocztowych z powodu najniŜszych kosztów opłat, 

- wysokość kwot wpłaconych wojewodom była zgodna z kwotami pobranymi  
od zobowiązanych (wg pokwitowań) pomniejszonymi o opłaty komornicze i koszty 
poniesione w związku z wpłatą w urzędzie pocztowym, 

- w pokwitowaniach wpisywano numery mandatów (podawane przez wojewodów 
w polu nr 30 tytułu wykonawczego), 

- kwitariusze przychodowe ewidencjonowano w księdze druków ścisłego 
zarachowania, prowadzonej w komórce rachunkowości budŜetowej, a ich wydanie 
poborcom skarbowym i zwrot potwierdzano podpisem i datą osoby pobierającej 
i zdającej, 

- rozliczania poborców z wykorzystania kwitariuszy przychodowych dokonywały nie 
rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie pracownice działu rachunkowości podatkowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 540-541, 550-552]   

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

1. W Urzędzie nie było ustalonej w formie pisemnej procedury rozliczania 
poborców z pobranych naleŜności niepodatkowych. Naczelnik Urzędu wyjaśnił, 
Ŝe w tym zakresie w Urzędzie stosowano odpowiednio przepisy zarządzenia 
Ministra Finansów nr 54 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi 
Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 
innych niepodatkowych naleŜności budŜetowych, do których ustalania lub 
określania są uprawnione organy podatkowe25. Wg złoŜonych wyjaśnień,  
za rozliczenie kwitariusza przychodowego pod względem rachunkowym 
odpowiada pracownik komórki rachunkowości budŜetowej, za wprowadzenie 
kwot oraz czynności do podsystemu informatycznego – pracownik rozliczający 
słuŜbę w komórce egzekucji administracyjnej, a poborca skarbowy za 
terminowość i zgodność dokonanych wpłat, właściwe wypełnienie tytułu 
wykonawczego oraz arkusza przydziału słuŜby.  

Naczelnik Urzędu, przedstawiając przyjęte w praktyce zasady rozliczania 
poborców z pobranych naleŜności niepodatkowych, wskazał m. in. następujące 
elementy obowiązującego trybu w tym zakresie: 

- zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym na dany rok kalendarzowy  
obszar działania Urzędu podzielono na rejony egzekucyjne, do których 
przyporządkowano imiennie poszczególnych poborców, 

                                                      
25 Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 62. 
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- przydziału i rozliczenia słuŜby dokonywali referenci i inspektorzy 
z wykorzystaniem podsystemu informatycznego, 

- po zakończeniu słuŜby poborca skarbowy wypełnia arkusz przydziału słuŜby, 
wskazując m.in. numery przydzielonych kwitariuszy oraz kwotę uzyskaną,  
a po zsumowaniu kwot z pokwitowań sprawdza jej zgodność z kwotą wpłaconą, 

- kwitariusz przychodowy poborca skarbowy przedkłada do sprawdzenia 
wyznaczonemu pracownikowi komórki rachunkowości budŜetowej, do którego 
zadań naleŜy rozliczanie kwitariuszy26, 

- po udokumentowaniu rozliczenia poborca przedkłada osobie odpowiedzialnej 
za przydział i rozliczenie słuŜby wypełniony tytuł wykonawczy obrazujący 
pobrania gotówkowe (w części Ł), 

- osoba rozliczająca słuŜbę sprawdza zgodność danych, wprowadza je do 
podsystemu informatycznego, sprawdza zgodność kwoty wykazanej w arkuszu 
przydziału słuŜby z potwierdzeniem uzyskanym z komórki rachunkowości 
budŜetowej oraz w celu potwierdzenia – drukuje zestawienie tytułów 
wykonawczych i kwot uzyskanych dołączając  do przydziału słuŜby. 

 [Dowód: akta kontroli str. 563-564]   

2. W wyniku analizy 76 pokwitowań, pod względem terminów odprowadzania 
naleŜności pobranych w gotówce od zobowiązanych, ustalono Ŝe: 

- w dwóch przypadkach odprowadzenie pobranych wierzytelności naleŜnych 
wojewodzie nastąpiło w drugim i trzecim dniu roboczym od daty pobrania,  

Poborca skarbowy wyjaśnił, Ŝe w dniu 9 maja 2012 r. czynności 
egzekucyjne zakończył dopiero wieczorem i nie zdąŜył dokonać wpłaty 
w tym dniu. 

Komornik skarbowy w złoŜonych wyjaśnieniach podał, Ŝe nie pamięta 
dokładnie okoliczności opóźnienia we wpłacie, jednocześnie wskazując,  
iŜ prawdopodobną przyczyną zwłoki mogło być przeoczenie lub brak 
czasu na dokonanie wpłaty w placówce pocztowej po zakończeniu 
wykonywania obowiązków w Urzędzie i udaniu się do realizacji 
przydzielonej słuŜby w terenie. 

[Dowód: akta kontroli str. 567, 570]   

- w 67 pokwitowaniach podano numery nadane przez system 
EGAPOLTAX tytułom wykonawczym, co umoŜliwiało jednoznaczne 
i szybkie przyporządkowanie dowodu wpłaty do danego tytułu 
wykonawczego.  

Poborca skarbowy wyjaśnił, Ŝe w 9 przypadkach nie podał 
w pokwitowaniach numerów tytułów wykonawczych, nadanych przez 
EGAPOLTAX, poniewaŜ zawarte w tych pokwitowaniach imię i nazwisko 
zobowiązanego, adres, nr NIP lub PESEL oraz seria i nr mandatu 
pozwalały na pełną identyfikację zobowiązanego i rodzaju egzekwowanej 
zaległości.  

[Dowód: akta kontroli str. 546]  

- we wszystkich przypadkach na dowodach wpłaty na rachunki bankowe 
wierzycieli (wojewodów), za wyjątkiem czterech dowodów wpłat 

                                                      
26 Sprawdzenie rachunkowe polega na zsumowaniu wszystkich kolumn kwitariusza do pozycji razem i sprawdzenie zgodności 
z dokonanymi wpłatami. 
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w placówkach pocztowych sporządzonych przez starszego poborcę 
skarbowego27, podawano numery mandatów, których dotyczyły dane 
wpłaty, co jednoznacznie identyfikowało tytuł wpłaty i umoŜliwiało rzetelną 
weryfikację odprowadzania kwot naleŜnych wojewodom.   

Starszy poborca skarbowy w złoŜonych wyjaśnieniach podał, Ŝe na ww. 
dowodach wpłat, dokonanych w placówce poczty, podano nazwiska 
umoŜliwiające identyfikację przez wierzyciela tytułu wpłat. Stwierdził 
równieŜ, Ŝe na dowodach wpłaty dotyczących kilku mandatów nie ma 
moŜliwości wpisywania większej ilości informacji, ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków w pocztowym systemie komputerowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 540, 542-544, 548]  

Podawanie ww. danych w pokwitowaniach i w dowodach wpłat wynika 
z przyjętej praktyki w Urzędzie, a ww. odstępstwa miały charakter 
incydentalny.  

3. W wyniku badania zgodności danych zawartych w objętych analizą 
kwitariuszach przychodowych (tj. nr, data i kwota pokwitowania, 
nr EGAPOLTAX, dane wierzyciela), z danymi znajdującymi się w systemie 
EGAPOLTAX ustalono, Ŝe były one zgodne, za wyjątkiem nw. przypadków: 

Lp 

Imię 
Nazwisko 
poborcy 
skarbowego  

Nr 
pokwitowania 

Data 
pokwitowania 

(pobrania) 

Nr 
EGAPOLTAX 

Nr mandatu 
Kwota 

pokwitowania  
w zł 

Zgodność z EGAPOLTAX  
w dniu 20.07.2012 r. 

1 … 3040101 22.05.2012 E381027 CR2716339 100,00 Wg EGAPOLTAX pobranie 
w dniu 24.05.2012 

3040110 23.05.2012 E395366 CS0602233 300,00 Wg EGAPOLTAX pobranie 
w dniu 24.05.2012 

3040112 23.05.2012 E313397 CI7811726 100,00 Wg EGAPOLTAX pobranie 
w dniu 24.05.2012 

3040118 23.05.2012 E387455 CI7877336 47,50 Wg EGAPOLTAX pobranie 
w dniu 24.05.2012 

3040163 30.05.2012 E311667 CH1475571 57,80 Wg EGAPOLTAX pobranie 
w dniu 31.05.2012 

2 … 
3040869 1.06.2012 

E386664 
E386665 

CR3355330 
CR3355331 

285,60 Wg EGAPOLTAX 
 nr dowodu wpłaty 3040809 

3 … 3041114 5.06.2012 E391426 CR4021116 200,00 Wg EGAPOLTAX  
nr dowodu wpłaty 3041113 

3041115 5.06.2012 E367772 CO0345274 200,00 Wg EGAPOLTAX  
nr dowodu wpłaty 3041113 

3041139 13.06.2012 E383608 CR4251480 100,00 Wg EGAPOLTAX  
nr dowodu wpłaty 3041139 

3041141 14.06.2012 E387421 CR3422866 20,00 Wg EGAPOLTAX  
nr dowodu wpłaty 3041142 

3041142 14.06.2012 E393254 CR3554023 100,00 Wg EGAPOLTAX  
nr dowodu wpłaty 3041141 

 [Dowód: akta kontroli str. 541]  

Przedstawioną w pkt 1 powyŜszego zestawienia niezgodność, pomiędzy datą 
pokwitowania odbioru gotówki a datą pobrania wprowadzoną w EGAPOLTAX, 
spowodował błędnym wypełnieniem części Ł tytułów wykonawczych poborca 
skarbowy, który pomyłkowo umieścił daty bieŜące zamiast daty pobrań,  
 
 
co skutkowało wprowadzeniem do systemu błędnych danych. 

[Dowód: akta kontroli str. 566]  

Przedstawioną w pkt 2 powyŜszego zestawienia niezgodność, polegającą na 
wprowadzeniu do EGAPOLTAX nieprawidłowego nr pokwitowania, spowodował 

                                                      
27 Dotyczyło wpłat w dniach: 6 czerwca 2012 r. kwoty 92,50 zł i 12 czerwca 2012 r. kwoty 108,65 zł na rachunek Wojewody 
Małopolskiego, 12 czerwca 2012 r. kwoty 372,50 zł na rachunek Wojewody Śląskiego, 12 czerwca  2012 r. kwoty 92,50 zł na 
rachunek Wojewody Dolnośląskiego. 
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inspektor EA, błędnie odczytując te dane z tytułu wykonawczego i wprowadzając je 
do systemu.  

[Dowód: akta kontroli str. 568]  

Zawarte w pkt 3 powyŜszego zestawienia cztery przypadki nieprawidłowego 
wprowadzenia do EGAPOLTAX numerów pokwitowań wynikały z pomyłki poborcy 
skarbowego w wypełnianiu części Ł tytułów wykonawczych, skutkujące 
wprowadzeniem do systemu błędnych danych, natomiast w jednym przypadku 
pomyłkowo starszy inspektor EA wprowadził nr dowodu do EGAPOLTAX.  

[Dowód: akta kontroli str. 569]  

Stwierdzone powyŜej niezgodności, pomiędzy dokumentacją źródłową a zapisami 
w EGAPOLTAX, usunięto w trakcie trwania kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 565]  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie28 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli29, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zmniejszenia upływu czasu od daty wpływu tytułu 
wykonawczego do Urzędu do dnia podjęcia czynności egzekucyjnych.  

2. Wyeliminowanie znacznych opóźnień w umorzeniach postępowań 
egzekucyjnych, w przypadku których nastąpiło przedawnienie dochodzenia 
wierzytelności wojewodów, w celu zapewnienia aktualności informacji 
zawartych w EGAPOLTAX. 

3. Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków kierowania do słuŜby 
poborcy tytułów wykonawczych obejmujących przedawnione naleŜności. 

4. Zapewnienie zgodności danych wprowadzanych do EGAPOLTAX 
z dokumentacją źródłową, potwierdzającą wykonanie określonych czynności. 

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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
28 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 
29 Dz..U. z 2012 r., poz.82. 
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W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Katowice, dnia  5 października 2012 r. 
 

 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wicedyrektor 
Gabriela Tutak 

 
Mariusz Krynke 

gł. specjalista k.p. 
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