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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 Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 081444 z dnia 16 lipca 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich, REGON 273318957, ul. Bytomska 92,  
41-940 Piekary Śląskie,  zwany dalej „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Michałowski, Naczelnik 

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

Ocenę ogólną sformułowano w odniesieniu do głównego celu kontroli, tj. oceny 
podejmowanych przez organ egzekucyjny działań w celu uzyskania naleŜnych 
Skarbowi Państwa dochodów z tytułu mandatów karnych. Działania organu 
egzekucyjnego odnoszące się do skontrolowanej próby tytułów egzekucyjnych, 
wystawionych i nadesłanych do Urzędu z uwagi na właściwość miejscową 
(tj. miejsce zamieszkania zobowiązanych) oparto na przepisach  prawa.2 
Stwierdzone nieprawidłowości (pojedyncze przypadki naruszenia przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym) oraz uchybienia – polegające przede wszystkim na 
opóźnionym podejmowaniu czynności – nie wpływały w zasadniczy sposób na 
skuteczność postępowań egzekucyjnych. Opóźnienia dotyczyły głównie kierowania 
tytułów egzekucyjnych do słuŜby poborców w celu ściągnięcia wierzytelności 
bezpośrednio w gotówce od zobowiązanych, po uprzednim rozpoznaniu, 
wskazującym na brak moŜliwości zajęcia wierzytelności na rachunkach bankowych, 
wynagrodzeń za pracę lub świadczeń emerytalnych. Najczęściej w tych 
przypadkach, gdy zobowiązani nie posiadali stałych źródeł dochodów, działania 
poborców nie przynosiły skutku (zobowiązani nie przebywali pod wskazanym 
adresem, nie posiadali majątku mogącego stanowić przedmiot zajęcia, itp.).  

                                                      
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 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), 
zwana dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich 
dokumentowanie i skuteczność 

1.1. Tytuły wykonawcze W2, dla których wierzycielem 
jest Skarb Państwa reprezentowany przez 
wojewodów. 

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.) 
wprowadzono do systemu Egapoltax 6 525 sztuk tytułów wykonawczych 
wystawionych przez wojewodów, reprezentujących Skarb Państwa, jako wierzyciela 
grzywien i kar administracyjnych nakładanych w formie mandatów. Łączna wartość 
wierzytelności objętych tymi tytułami wyniosła 870,6 tys. zł, z czego na 30 czerwca 
2012 r. ściągnięto 505,4 tys. zł. Efektywność prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych dla ww. populacji tytułów w okresie 18 miesięcy wyniosła 58,1%.3  

[Dowód: akta kontroli str. 109 – 110] 

Z ogólnej liczby skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego przez wojewodów 
tytułów wykonawczych 4 606 sztuk (70,6%) wpłynęło w terminie 21 dni od daty ich 
sporządzenia, a 1 919 (29,4%) powyŜej 21 dni od daty ich wystawienia, w tym 
w znikomym zakresie (ok. 1%) w terminie dotarcia tytułów do organu egzekucyjnego 
dłuŜszym niŜ 60 dni od daty ich sporządzenia. 
Badanie kontrolne, przeprowadzone na próbie 10 tytułów, które wpłynęły do Urzędu 
po 21 dniach od daty ich wystawienia, wykazało, Ŝe we wszystkich przypadkach 
opóźnienia wystąpiły poza kontrolowanym Urzędem. Ustalenia kontroli wskazują,  
Ŝe 10 przedmiotowych tytułów wystawiono na łączną kwotę 1 630 zł, z czego 
ściągnięto naleŜności mandatowych w całości na kwotę 650 zł, a jedną grzywnę 
850 zł zobowiązany wpłacił wierzycielowi przed wszczęciem egzekucji. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W wyniku analizy ww. próby 10 tytułów ustalono, Ŝe w jednym przypadku tytuł, przez 
pomyłkę pracownika, skierowano do słuŜby, mimo Ŝe dwa miesiące wcześniej 
wierzyciel powiadomił organ egzekucyjny, iŜ ukarany wpłacił wierzycielowi całe 
zobowiązanie (850 zł), czym naruszono przepis art. 26 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, uprawniający organ do wszczynania egzekucji na 
wniosek wierzyciela, który w świetle przedstawionej przez niego informacji stał się 
nieaktualny. 

[Dowód: akta kontroli str. 54, 102-104, 107] 

1.2. Tytuły wykonawcze, które wpłynęły w okresie  
2011-2012. 

Z tytułów, które wpłynęły w latach 2011-2012 najczęściej, tj. w 40,0% przypadków 
dotyczących 2 609 tytułów, postępowania egzekucyjne wszczynano w terminie do 
30 dni od daty ich wpływu do Urzędu. Z kolei 1 675 tytułów (25,7%), obejmujących 
naleŜności bieŜące w łącznej kwocie 136,1 tys. zł, posiadało adnotację o wszczęciu  
postępowania po upływie 60 dni, lecz nie więcej niŜ 911 dni, w tym 42 tytuły (0,64%) 
                                                      
3 Nie jest to „ostateczny” wskaźnik skuteczności działań organu egzekucyjnego, gdyŜ z uwagi na 
3.letni okres przedawnienia objętych tymi tytułami naleŜności z tytułu grzywien i kar, postępowania 
egzekucyjne w większości przypadków nadal będą trwały i mogą przynieść dalsze rezultaty 
finansowe.  
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z adnotacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego po upływie więcej niŜ 
366 lecz mniej niŜ 911 dni. 
Na moment pobrania danych, w 629 przypadkach (stanowiących 9,6%) tytuły nie 
miały adnotacji o wszczęciu postępowań, w tym w 136 nie odnotowano Ŝadnej 
podjętej czynności egzekucyjnej, natomiast w 493 tytuły posiadały adnotacje 
o pierwszej czynności egzekucyjnej, z czego w 185 sprawach nastąpiło to po 
upływie 60 dni od daty wpływu tytułu. 
 
Analiza bazy tytułów egzekucyjnych (6 525 tytułów) w zakresie terminowości 
podejmowania pierwszych czynności zmierzających do wszczęcia postępowania 
i ściągnięcia naleŜności wykazała, Ŝe najczęściej, (54,3% przypadków dotyczących 
3 544 tytułów) czynności te podjęto w terminie do 31 dni od daty wpływu tytułów, 
a w 1 317 przypadkach (20,2%) i obejmujących naleŜności bieŜące w łącznej kwocie 
119,7 tys. zł nie podjęto pierwszych czynności w terminie powyŜej 60 dni od daty 
wpływu tytułów, w tym dla 97 tytułów (1,5%) pierwsze czynności podjęto do 366 dni. 
 
Analiza bazy tytułów egzekucyjnych (6 525 tytułów) pod kątem ich zrealizowania 
(tj. zamknięcia w systemie Egapoltax) wykazała, Ŝe:  
- najwięcej, bo 3 110 (47,7%) zamknięto z uwagi na spłatę dochodzonych 

naleŜności w toku postępowań egzekucyjnych,  
- 2 799 (42,9%) posiadało status niezakończonych,  
- 616 (9,4%) zamknięto w systemie z innych przyczyn niŜ zapłata, w tym: 

226 (3,5%) posiadało status wycofanych przez wierzycieli przed formalnym 
wszczęciem postępowań, 110 tytułów (1,7%) posiadało adnotacje o umorzeniu 
postępowań w związku z ich bezskutecznością.  

W populacji tytułów zamkniętych w związku z zapłatą (3 110 tytułów): 
- 1 581 (50,8%) zamknięto do 60 dni od daty wpływu,  
- 1 066 (34,3%) zamknięto do 180 dni od daty wpływu,  
- 394 (12,7%) zamknięto do 365 dni od daty wpływu,  
- pozostałe 69 (2,2%) zamknięto po upływie 1 roku od daty wpływu. 
W populacji tytułów zamkniętych z innych powodów niŜ zapłata (616 tytułów): 
- 282 (45,8%) zamknięto do 60 dni od daty wpływu,  
- 172 (27,9%) zamknięto do 180 dni od daty wpływu,  
- 122 (12,7%) zamknięto do 365 dni od daty wpływu, a pozostałe 40 (6,5%) 

zamknięto po upływie 1 roku od daty wpływu. 
 [Dowód: akta kontroli str. 109 – 110]   

Kontrolą objęto próbę 35 tytułów wykonawczych wylosowanych z podzbiorów 
spełniających przyjęte załoŜenia4.  

W wyniku analizy próby 10 tytułów, wylosowanych ze zbioru 629 tytułów 
(obejmujących naleŜności na łączną kwotę 2 120 zł), dla których w systemie 
Egapoltax nie odnotowano daty wszczęcia (do momentu generowania z systemu 
danych), pomimo Ŝe w systemie „tkwiły” co najmniej 60 dni, ustalono, Ŝe w jednym 
przypadku podjęto dodatkowe działania w toku kontroli, natomiast w pozostałych 
9 przypadkach formalne wszczęcie postępowania nie nastąpiło z następujących 
przyczyn:   
− w 3 przypadkach zobowiązani zamieszkiwali poza terenem właściwości Urzędu,  
− w 3 przypadkach, obejmujących naleŜności na łączną kwotę 600 zł, 

zobowiązani dokonali spłat bezpośrednio na rachunek wierzyciela, w tym jeden 
uzyskał decyzję ratalną, 

                                                      
4 10 tytułów (spośród 629) bez wszczęcia do 60 dni, 25 tytułów (spośród  1.675 w odniesieniu do których postępowania 
wszczęto po upływie więcej niŜ 60 dni. 
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− w 3 przypadkach (na łączną kwotę 100 zł) nie nastąpiło formalne wszczęcie 
postępowań egzekucyjnych z uwagi na brak moŜliwości zastosowania  
środków egzekucyjnych. Urząd w wyniku prowadzonych działań ustalił,  
Ŝe w sytuacji gdy wobec zobowiązanego nieposiadającego nawet nr NIP toczyło 
się kilka postępowań (w tym dotyczących naleŜności izb wytrzeźwień), 
a prawdopodobieństwo ściągnięcia naleŜności praktycznie nie istniało oraz  
ze względu na sytuację materialną zobowiązanych (bezrobocie, krótkotrwałe 
zatrudnienie) nie ma moŜliwości wszczęcia skutecznej egzekucji.  

 [Dowód: akta kontroli str. 44 – 45, 53 – 56, 107 – 108] 

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

1. W wyniku analizy ww. próby 10 tytułów stwierdzono, Ŝe jeden zobowiązany 
uzyskał decyzję wierzyciela o rozłoŜeniu naleŜności 300 zł na raty,  
jednakŜe organ egzekucyjny „zwracając tytuł” pismem z 28 lipca 2011 r. nie 
podał podstawy prawnej, ani nie wydał postanowienia o zwrocie tytułu,  
czym naruszono art. 29 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.  
Komornik Skarbowy wyjaśnił, Ŝe wynikało to z wykorzystywania ustalonych 
przed laty wzorów pism, gdzie podstawa prawna na skutek niedopatrzenia 
nie została wskazana.  

[Dowód: akta kontroli str. 44 – 45, 53 – 56, 107 – 108]  

2. W przypadku 1 128 tytułów (o naleŜności początkowej 142,4 tys. zł 
i o naleŜności bieŜącej 94,2 tys. zł) stwierdzono, Ŝe zarówno wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego, jak i data pierwszej czynności odnotowanej 
w systemie Egapoltax nastąpiły po upływie ponad 60 dni od daty wpływu5. 
W wyniku analizy próby 25 tytułów ( z 1 675 tytułów, które wszczęto po 
upływie więcej niŜ 60 dni) stwierdzono, Ŝe: 

− 1 postępowanie, prowadzone w celu ściągnięcia grzywny w wysokości 20 zł, 
dotyczyło zobowiązanego obciąŜonego wieloma tytułami, a duŜa liczba 
spraw uniemoŜliwiała częstsze kierowanie tytułu do słuŜby poborcy,  

− 1 postępowanie, dotyczące wierzytelności na kwotę 100 zł, oznaczono 
w systemie jako wszczęte, z uwagi na skierowanie zajęcia rachunku 
bankowego podanego przez podatnika, jednakŜe z uwagi na brak środków 
na rachunku zajęcie nie było skuteczne, natomiast w toku kontroli NIK 
podjęto działania związane z przekazaniem tytułu wg właściwości innemu 
organowi egzekucyjnemu, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 
zobowiązanego, 

− 1 postępowania dotyczącego kwoty 500 zł nie wszczęto, pomimo spisania 
kilku protokołów o stanie majątkowym i relacji poborców, gdyŜ zobowiązany 
nie posiadał majątku. Próby zajęć rachunków bankowych równieŜ okazały 
się nieskuteczne. 

Jak wyjaśnił Komornik Skarbowy, opóźnione podejmowanie działań zmierzających 
do wszczęcia postępowań egzekucyjnych i wyegzekwowania naleŜności  
wynikało prawie w kaŜdym przypadku z duŜego obciąŜenia pracą pracowników 
Referatu Egzekucji, a w 7 przypadkach dodatkowo wskazano na okresy urlopowe, 
dodatkowe obowiązki sprawozdawcze oraz cykliczne zmiany obsługiwanych 
rejonów, powodujące konieczność zapoznania się z przejmowanymi sprawami. 

                                                      
5 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. 
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W 1 przypadku wystąpiło niedopatrzenie pracownika. W pojedynczych sprawach 
wystąpiły ponadto takie okoliczności, jak: krótkotrwałe zatrudnienie, czy niskie lub 
wolne od zajęć dochody zobowiązanych lub brak środków na rachunkach 
bankowych. NiezaleŜnie od powyŜszych okoliczności, w 14 przypadkach nie było 
moŜliwe ustalenie w bazie Urzędu danych o źródłach dochodów (wynagrodzeniach, 
rentach, itp.) oraz posiadanych rachunkach bankowych. Były to spowodowane tym, 
Ŝe zobowiązani nie osiągali dochodów i nie dokonywali z Urzędem ich rozliczeń, tym 
samym w bazie danych nie występowali płatnicy zaliczek w podatku dochodowym, 
ani dane o rachunkach bankowych zobowiązanych.   

 [Dowód: akta kontroli str.  56 – 57, 111 – 112 44 – 50, 56-57, 79 – 85, 111 - 117 ] 

1.3. Realizacja tytułów, które wpłynęły przed 1.01.2011 r. 

W systemie Egapoltax występowało 1 677 tytułów, które wpłynęły przed 1 stycznia 
2011 r. i obejmowały naleŜności główne na kwotę 205,0 tys. zł, z czego naleŜności 
nadal pozostające do ściągnięcia wynosiły 196,8 tys. zł..   
W zbiorze tym 32 tytuły, na kwotę 3 040 zł, oznaczono jako tytuły bez wszczęcia 
postępowań egzekucyjnych, w związku z czym naleŜności pozostające do 
ściągnięcia równieŜ wynosiły 3 040 zł. We wszystkich przypadkach w systemie 
oznaczono podjęcie pierwszych czynności. 
Badanie kontrolne przeprowadzone na próbie 5 (z 32) tytułów nieposiadających 
adnotacji o wszczęciu postępowań wykazało, Ŝe: 
- wystawiono je na łączną kwotę 700 zł,  
- wpłynęły one do Urzędu w okresie od 4 lutego 2010 r. do 13 grudnia 2010 r., 
- Ŝadnych kwot nie ściągnięto, jednak w Ŝadnym przypadku nie upłynął jeszcze 

3 letni okres przedawnienia naleŜności.  
We wszystkich 5 postępowaniach nie doszło do skutecznego wszczęcia 
postępowań egzekucyjnych, głównie z uwagi na nieobecność zobowiązanych pod 
adresem określonym w tytule. Ponadto w odniesieniu do zobowiązanych ustalono, 
Ŝe czterech z nich w ostatnich latach nie rozliczało się z Urzędem, co oznacza, Ŝe 
nie osiągali dochodów, a jeden osiągał niskie dochody wolne od zajęć.  

[Dowód: akta kontroli str. 46 – 47, 58 – 59, 118 – 119 ] 

W zbiorze 1677 tytułów, które wpłynęły do Urzędu przed 1 stycznia 2011 r., 10 miało 
datę wystawienia wcześniejszą niŜ 30 czerwca 2009 r. Obejmowały one więc 
naleŜności, których ściągalność nie była moŜliwa w związku z 3-letnim okresem 
przedawnienia grzywien. W wyniku kontroli tych tytułów ustalono, Ŝe: 
- wierzytelności objęte tytułami wyniosły ogółem 1 210 zł; skuteczność egzekucji 

wyniosła 21,6% - ściągnięto 2 mandaty częściowo na łączną kwotę 261,40 zł,  
- we wszystkich przypadkach przed 30 kwietnia 2012 r. upłynął 3 letni okres 

przedawnienia naleŜności, a tytuły te na 30 czerwca 2012 r. (po upływie  
2 miesięcy) nadal widniały jako czynne w systemie Egapoltax, 

- w 4 przypadkach na bieŜąco (w terminie do 2 miesięcy) wydano postanowienia 
o umorzeniu postępowań egzekucyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 104 – 106, 14 -16, 24 - 32] 

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

W wyniku analizy ww. próby 15 tytułów stwierdzono, Ŝe: 

1. we wszystkich 15 postępowaniach wystąpiły okresy bezczynności organu 
trwające więcej niŜ 6 miesięcy, w tym w 11 przypadkach przerwy w skierowaniu 
tytułów do poborców przekroczyły 10 miesięcy, co naleŜy ocenić jako działania 
nierzetelne. Wg wyjaśnień Komornika Skarbowego, organ egzekucyjny nie miał 
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moŜliwości osobowych i czasowych pozwalających na kaŜdorazowe 
podejmowanie prób ustalania faktu zamieszkania zobowiązanych przez Policję, 
a częstsze przydzielanie tytułów do słuŜby poborców uznano za niecelowe. 
W odniesieniu do 5 tytułów w czasie kontroli NIK (22 sierpnia 2012 r.) 
skierowano jednak zapytania do ZUS o przedłoŜenie dostępnych informacji na 
temat zobowiązanych, w celu podjęcia środków egzekucyjnych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 46 – 47, 58 – 59, 118 – 119]  

2. w 3 sprawach postępowania egzekucyjne umorzono po upływie więcej niŜ 
2 miesięcy, a w 3 przypadkach postępowań nie umorzono na dzień 16 sierpnia 
2012 r., pomimo upływu więcej niŜ 3 miesięcy od daty przedawnienia. 
Obowiązek wydania bez zbędnej zwłoki postanowienia o umorzeniu 
postępowania, w sytuacji gdy dalsze jego prowadzenie nie było moŜliwe, 
nakładały na organ egzekucyjny przepisy art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.6. Jak wyjaśnił Komornik Skarbowy, wynikało to z duŜego 
obciąŜenia pracą, konieczności pilnego dokonywania i przekazywania zajęć 
z tytułu nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., czy 
obsługi spraw objętych zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej. 

3. 10 tytułów, wg stanu na 30 czerwca 2012 r., nadal ujęto jako czynne w systemie 
Egapoltax, mimo Ŝe juŜ przed 30 kwietnia 2012 r. upłynął 3.letni okres 
przedawnienia naleŜności. W 4 przypadkach tytuły zamknięto w Egapoltax 
w lipcu 2012 r., tj. po upływie ponad 2 miesięcy od daty przedawnienia, 
a pozostałe 6 tytułów pozostawało czynnymi na 16 sierpnia 2012 r. (dzień 
złoŜenia wyjaśnień), w tym 3 tytułów nie moŜna było zamknąć z uwagi na brak 
postanowień o umorzeniu postępowań. PowyŜsze działania NIK ocenia jako 
nierzetelne, a skutkowały one zawyŜoną liczbą czynnych tytułów w systemie 
Egapoltax. Jak wyjaśnił Komornik Skarbowy spowodowane to było duŜym 
obciąŜeniem pracą oraz w jednym przypadku kierowaniem się zamiarem 
ściągnięcia kosztów egzekucyjnych, a w dwóch koniecznością wydania 
postanowień o obciąŜeniu kosztami egzekucyjnymi wierzycieli.   

[Dowód: akta kontroli str. 104 – 106, 14-16, 24-32]] 

1.4. Umorzenia postępowań egzekucyjnych. 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. umorzono 1 653 
postępowania egzekucyjne, obejmujące wierzytelności początkowe w wysokości 
189,7 tys. zł, które na moment umorzenia zmniejszyły się do 170,9 tys. zł. Tytuły te 
oznaczono w systemie symbolem E2. Kontrolą objęto 20 tytułów, w tym co najmniej 
15 tytułów umorzonych z powodu przedawnienia. W wyniku kontroli tych tytułów 
ustalono, Ŝe: 
- obejmowały one naleŜności na łączną kwotę 1 920 zł, z czego ściągnięto jeden 

mandat częściowo na kwotę 91,60 zł,  
- we wszystkich przypadkach upłynął 3.letni okres przedawnienia naleŜności, 
- w 6 przypadkach postanowienia o umorzeniu wydano przed upływem 

2 miesięcy od wystąpienia okoliczności uniemoŜliwiającej dalsze prowadzenie 
postępowań (daty przedawnienia naleŜności).  

[Dowód: akta kontroli str. 120 – 123] 

W badanej próbie ww. 20 umorzonych postępowań egzekucyjnych, 
w 12 przypadkach organ egzekucyjny obciąŜył wierzyciela (Skarb Państwa 

                                                      

6 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, ze zm.) 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

reprezentowany przez wojewodów) kosztami postępowań egzekucyjnych. Wydając 
9 postanowień zobowiązujących wierzyciela do zapłaty tych kosztów, w związku 
z umorzeniem 45 postępowań egzekucyjnych określono w nich łączną naleŜność 
organu egzekucyjnego wynoszącą 127,70 zł, co daje średnią naleŜność 14,19 zł za 
1 postanowienie oraz średnią naleŜność 5,75 zł na 1 postępowanie. ZauwaŜyć 
naleŜy, Ŝe dwa postanowienia dotyczące pojedynczych  postępowań opiewały na 
1,40 zł kaŜde, a jedno na kwotę 2,80 zł. Spośród 9 postanowień, 8 obciąŜało 
Wojewodę  Śląskiego, a jedno Wojewodę Opolskiego (1,40 zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 60 – 78]    

W sytuacji nieściągnięcia kosztów egzekucyjnych, przypisanych w toku 
postępowania, organ egzekucyjny w 2011 r. wydał 608 postanowień o obciąŜeniu 
wierzycieli kosztami egzekucyjnymi, a 315 w I półroczu 2012 r. 

NaleŜności z tytułu kosztów egzekucyjnych obciąŜające wierzycieli wyniosły 4 589 zł 
za 2011 r., a 2 875 zł za I półrocze 2012 r.. Wymierzone w postanowieniach 
naleŜności w całości zapłacili wojewodowie. 

[Dowód: akta kontroli str. 51, 98]  

Na pytanie o uzasadnienie naliczania i egzekwowania przez organ finansowany 
z budŜetu państwa  przedmiotowych kosztów, które wojewodowie finansowali  
ze środków budŜetu państwa, Naczelnik Urzędu wyjaśnił, Ŝe organ egzekucyjny, 
którego działalność finansuje budŜet Państwa, obciąŜa i ewentualnie egzekwuje  
od wojewodów oraz innych wierzycieli koszty egzekucyjne naliczone w toku 
prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisem art. 64 § 4 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W dalszych wyjaśnieniach Naczelnik stwierdził, Ŝe nie moŜe zaniechać działań 
związanych z obciąŜaniem wierzycieli kosztami egzekucyjnymi, w przypadku ich 
nieściągalności od zobowiązanych, gdyŜ jest do tego zobligowany cytowanymi 
przepisami art. 64c § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Urząd prognozuje 
realizację przychodów z tytułu kosztów egzekucyjnych na kolejne lata i z wykonania 
zadania jest rozliczany. W celu racjonalizacji procesu, związanego z prowadzonym 
postępowaniem, w następstwie skutkującego powstaniem określonych kosztów 
egzekucyjnych, tutejszy organ egzekucyjny wykorzystuje wspomniany nakład  
pracy osób odbywających staŜ, pomagających w czynnościach technicznych 
związanych z poszukiwaniem majątku zobowiązanych (co ewentualnie pozwoli na 
wyegzekwowanie kosztów egzekucyjnych). 

Na pytanie o koszty Urzędu ww. działań organu egzekucyjnego, dotyczących 
przygotowania, wydruku i podpisu ww. postanowień, kosztów ich wysyłki oraz 
kosztów księgowania Naczelnik Urzędu wyjaśnił m.in., Ŝe organ egzekucyjny nie 
prowadzi statystyki i odrębnej ewidencji takich kosztów związanych z wydaniem 
postanowień obciąŜających wierzycieli kosztami egzekucyjnymi w przypadku ich 
nieściągalności od zobowiązanych (wszystkie zadania z tym związane są objęte 
zakresem obowiązków pracowników). W dalszej części wyjaśnienia Naczelnik 
stwierdził m.in., Ŝe:  

- w celu minimalizacji kosztów, związanych ze sporządzaniem, zatwierdzaniem, czy 
wysyłką wydanych postanowień, wszyscy pracownicy komórki egzekucyjnej są 
zobowiązani do przesyłania kilku przesyłek kierowanych w tym samym dniu do tego 
samego adresata, w tym przypadku do konkretnego Wierzyciela w jednej kopercie 
ze wskazaniem numerów poszczególnych postanowień na potwierdzeniu odbioru 
przesyłki, 
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- organ egzekucyjny, w miarę moŜliwości, korzysta w procesie przygotowania 
i wysyłki z pomocy staŜystów. 

 [Dowód: akta kontroli str. 51,98,100] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Kontrola ww. próby 20 tytułów wykazała, Ŝe: 
• w 14 nie wydano postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych 

terminowo, tj. do 2 miesięcy od dnia przedawnienia. Obowiązek wydania bez 
zbędnej zwłoki postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 
w sytuacji, gdy dalsze jego prowadzenie nie było moŜliwe wynikał z art. 35 
Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku największego 
opóźnienia, pomiędzy przedawnieniem a momentem umorzenia postępowania, 
upłynęło 14 miesięcy, w kolejnym 12 miesięcy, a w dwóch dalszych przeszło 
7 miesięcy. Opóźnione wydawanie postanowień o umorzeniu postępowań 
egzekucyjnych Komornik Skarbowy wyjaśnił: w jednym przypadku 
oczekiwaniem na akt zgonu zobowiązanego, w dwu przypadkach 
niedopatrzeniem pracowników, a w pozostałych duŜym obciąŜeniem 
pracowników i zmianami w obsadzie rejonów,  

• w 13, pomimo umorzenia postępowań, tytułów nie zamknięto w systemie 
Egapoltax na bieŜąco, tj. w ciągu kolejnych 2 miesięcy od daty umorzenia,  
co NIK ocenia jako działania nierzetelne. Jak wyjaśniła Komornik Skarbowy 
wynikało to m.in. z obciąŜenia pracą, okresem urlopowym i związanymi z tym 
zastępstwami oraz przejęciem obowiązków przez nowego pracownika, który 
przyuczał się do wykonywanych czynności.  

[Dowód: akta kontroli str. 120 – 123, 17 – 21, 36 – 43] 
 

1.5. Skuteczność egzekucji. 

W okresie objętym kontrolą organ egzekucyjny otrzymał do realizacji 41 196 tytułów 
obejmujących naleŜności na łączną kwotę 32 248 tys. zł, z czego załatwiono 22 835 
tytułów (55,43%), egzekwując naleŜności w wysokości 6 364 tys. zł (19,73%).    

Na 20 067 otrzymanych do realizacji tytułów W2, obejmujących przede wszystkim 
naleŜności z tytułów mandatów karnych, załatwiono 12 866 tytułów (64,12%). 
Wskaźnik skuteczności dla tytułów W2 wyniósł 24,34% - z łącznej kwoty naleŜności 
4 437 tys. zł ściągnięto od 1 080 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 8]    

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości7, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu obsługi tytułów wykonawczych.  

W Urzędzie zadania dotyczące obsługi tytułów wykonawczych realizował Referat 
Egzekucji kierowany przez komornika skarbowego, który ponosił odpowiedzialność 
za całokształt zadań realizowanych przez referat, w tym za prawidłowe i terminowe 
ich wykonywanie. 

[Dowód: akta kontroli str. 96]  

                                                      
7 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. 
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W okresie objętym kontrolą średnioroczne zatrudnienie (łącznie z osobami 
zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych) kształtowało się na stałym poziomie 
ok. 12,5 pełnozatrudnionych. 

W pierwszym półroczu 2011 r. do realizacji było ogółem 13 323 tytułów 
wykonawczych (stan na 1 stycznia 2011 r. wraz z otrzymanymi), natomiast 
w I półroczu 2012 r. – 11 327 (spadek o ok. 9%). Liczba tytułów wykonawczych W2, 
obejmujących przede wszystkim naleŜności z tytułu grzywien nakładanych  
przez Policję, pozostała na tym samym poziomie – 4 096 w I półroczu 2011 r.,  
4.095 – w I półroczu 2012 r.  

W okresie objętym kontrolą wzrosła, z ok. 500 do ok. 664, liczba zrealizowanych 
tytułów egzekucyjnych przypadających na 1 pracownika zatrudnionego do  
obsługi tytułów wykonawczych. Zebrane dane wskazują równieŜ na wzrost 
wyegzekwowanych kwot w przeliczeniu na 1 zatrudnionego. I tak, w I półroczu 
2011 r. wskaźnik ten wyniósł 169,2 tys. zł, a w I półroczu 2012 r. – 171,1 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 10]  

W Urzędzie nie występowało stanowisko audytora wewnętrznego, tym samym 
działalność związana z realizacją tytułów wykonawczych nie była przedmiotem 
audytu.  

 

W świetle ustaleń kontroli, wskazujących na duŜe obciąŜenie liczbą spraw 
przypadających na 1 zatrudnionego, jako okoliczność uzasadniającą opóźnione 
podejmowanie czynności egzekucyjnych oraz występowanie niektórych uchybień 
NIK wskazuje na zasadność usprawnienia przepływu informacji. W kilku 
przypadkach czynności egzekucyjne podejmowano bez uwzględnienia aktualnych 
informacji wierzyciela o dokonanych spłatach. W konsekwencji były to działania 
zbędne lub wymagające korekt. Dodatkowo, działania takie, nawet incydentalne, 
muszą powodować negatywny odbiór społeczny u zobowiązanych, którzy wywiązali 
się z obowiązku.  

[Dowód: akta kontroli str. 102, 54, 107] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2.1. Rozliczanie środków pienięŜnych pobranych 
w gotówce. 

W okresie objętym kontrolą trzy osoby wykonywały obowiązki poborcy skarbowego, 
obejmujące m. in. pobieranie gotówki od zobowiązanych tytułem dochodzonych na 
podstawie tytułów egzekucyjnych wierzytelności. Zagadnienia dotyczące rozliczania 
pobranej od zobowiązanych gotówki uregulowano w „Instrukcji rozliczania 
i przekazywania kwot ściągniętych w postępowaniu egzekucyjnym”, wprowadzonej 
w Ŝycie zarządzeniem wewnętrznym Naczelnika Urzędu nr 28/2007 z 24 września 
2007 r. (zwanej dalej Instrukcją). Nakładała ona m. in. na poborców obowiązek 
wpłaty pobranej na rzecz wierzycieli obcych gotówki na rachunek bankowy w dniu 
pobrania, a najpóźniej w następnym po pobraniu dniu roboczym.  

[Dowód: akta kontroli str. 91]   

                                                      
8 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. 
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W wyniku kontroli prawidłowości 3 rozliczeń (po jednym sporządzonym przez 
kaŜdego z 3 zatrudnionych poborców, którzy pobierali i rozliczali druki kwitariuszy 
w cyklach tygodniowych) stwierdzono, Ŝe w przypadku 2 rozliczeń (2 poborców):  

− naleŜności z tytułu grzywien przyjęto i rozliczono z dochowaniem terminów 
rozliczenia gotówki określonego w powyŜszej Instrukcji, 

− jeden z poborców szczególnie starannie wypełnił wszystkie blankiety wpłat na 
rzecz wierzycieli, podając m. in. imię i nazwisko zobowiązanego oraz numer 
mandatu, co ułatwiało kontrolę, gdyŜ w kwitariuszach gotówkowych 
najwaŜniejszą informacją były personalia wpłacającego i kwota pobrana.  

[Dowód: akta kontroli str. 11 - 13] 

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

W jednym, z ww. trzech skontrolowanych rozliczeń, stwierdzono 2 przypadki, gdzie 
poborca nie dochował terminu rozliczenia gotówki określonego w powyŜszej 
Instrukcji, a mianowicie:  
a) wpłatę przyjętą w dniu 19 czerwca 2012 r. kwitariuszem nr 009518 w kwocie 

900 zł, tytułem mandatu CR 2689495, na rachunek wierzyciela – Wojewody 
Śląskiego przekazał  w dniu 21 czerwca 2012 r.,  

b) wpłatę przyjętą w dniu 19 czerwca 2012 r.  kwitariuszem nr 009519 w kwocie 
200 zł, tytułem mandatu CS 0734989, na rachunek wierzyciela – Wojewody 
Śląskiego przekazał w dniu 21 czerwca 2012 r.  

Poborca skarbowy wyjaśnił, Ŝe pobrania ww. kwot dokonał 19 czerwca 2012 r. 
i spodziewał się, Ŝe w następnym dniu pobierze równieŜ inne naleŜności tego 
samego wierzyciela, a następnie dokona ich łącznej wpłaty w kasie banku, skutkiem 
czego mniejsze winny być opłaty bankowe obciąŜające wierzyciela. Spodziewane 
wpłaty jednakŜe nie miały miejsca z przyczyn niezastania zobowiązanych.       

[Dowód: akta kontroli str. 11 - 13] 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 działalność w badanym obszarze.  

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 Kontroli10, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania opóźnień  
w podejmowaniu czynności egzekucyjnych.  

2. BieŜące umarzanie postępowań egzekucyjnych i zamykanie tytułów  
w systemie.  

3. BieŜące uwzględnianie danych od wierzycieli o dokonanych przez 
zobowiązanych spłatach naleŜności.   

                                                      
9 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. 
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
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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. 

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 12  października 2012 r.  

  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 

Kontroler 

 

Wicedyrektor 
Gabriela Tutak Piotr Graca 

główny specjalista kontroli państwowej  

 

……........................................................ 

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag 
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wniosków 


