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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/013 – Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Artur Stekla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98072 z dnia 6 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach1, ul. Paderewskiego 32 b, 40-282 Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Przypaśniak2, Dyrektor Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, Urząd sprawował kontrolę, o której mowa  
w art. 21 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu4 nad wypełnianiem przez podmioty 
gospodarcze obowiązków określonych w tej ustawie. Wszczynane przez Urząd 
postępowania kontrolne w okresie objętym kontrolą NIK (w latach 2013-2015 
I półrocze) nie były jednak poprzedzone rzetelnymi analizami ryzyka w celu 
typowania do kontroli instytucji obowiązanych5. W planach kontroli, o których mowa 
w art. 21 ust. 3b ustawy o PPP, na 119 pozycji w nich ujętych, jedynie  bowiem 
trzech przedsiębiorców było zidentyfikowanych na podstawie takich analiz jako 
instytucje obowiązane. W pozostałych 116 przypadkach celem kontroli było dopiero 
ustalenie, czy przedsiębiorca jest instytucją obowiązaną. Skuteczność takiego 
sposobu planowania kontroli była niewielka, gdyż jedynie 17% takich kontroli 
(zakończonych w badanym okresie) potwierdziło występowanie u kontrolowanych 
obowiązków wynikających z ustawy PPP.  

Ponadto, w jednym przypadku, z dziesięciu analizowanych postępowań kontrolnych 
zrealizowanych przez Urząd w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
nierzetelnie udokumentowano ustalenia opisane w protokole kontroli, natomiast 
w dwóch przypadkach w protokołach nie sformułowano wymaganych ocen 
prawnych sprawy, co było niezgodne z art. 290 §2 pkt 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa6.  

                                                      
1 Zwany dalej Urzędem. 

2 Od 1 lipca 2008 r. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

4 Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm., dalej zwanej ustawą o PPP. 

5 W rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o PPP. 

6 Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej zwana Ordynacją podatkową.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Urzędu do realizacji zadań wynikających 
z ustawy 

1.1. Cele i zadania Urzędu na lata objęte kontrolą NIK ustalone były przez 
Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów7 w opracowaniach 
pn. „Zadania Urzędów Kontroli Skarbowej”8, zatwierdzonych przez 
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej9. W dokumentach tych  
nie określono żadnych zadań urzędów dotyczących planowania 
i przeprowadzania kontroli instytucji obowiązanych w zakresie wypełniania 
przez nie obowiązków wynikających z ustawy o PPP. 

Według Dyrektora w ostatnich latach, największy priorytet miały działania 
obejmujące kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania  
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług w obrocie 
wewnątrzwspólnotowym i oszustw w tym podatku w obrocie krajowym.  

(dowód: akta kontroli str. 92-187, 222-228) 

1.2. Wytyczne DKS MF z 12 kwietnia 2001 r.10 w sprawie stosowania przepisów 
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu  
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł11 przekazane dyrektorom urzędów kontroli 
skarbowej12, opisywały m.in. ogólne zasady współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy uks a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej13. 
Przewidywały one także, że dyrektor uks winien organizować, co najmniej  
raz w roku, szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obowiązków  
i uprawnień wynikających z ww. ustawy.  

W strukturze organizacyjnej Urzędu wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora 
z 2 listopada 2012 r.14 nie została wyodrębniona komórka organizacyjna  
lub stanowisko pracy do kontroli instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 
pkt 1 lit. a) – t) ustawy o PPP. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu  
nie sprecyzowano też zadań kontrolnych Urzędu w obszarze przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dotyczących współpracy 
i współdziałania z GIIF wynikających z ww. ustawy.   

Za planowanie i prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej 
w Urzędzie, w tym za: typowanie podmiotów do postępowania kontrolnego  
we współpracy z innymi komórkami Urzędu, analizowanie wniosków  
o wszczęcie postępowań kontrolnych i innych napływających informacji oraz 
opracowanie planów kontroli i monitorowanie ich realizacji w okresie objętym 
kontrolą odpowiadał Wydział Analiz, Planowania i Informatyki.  

Do zakresu działania 11 komórek organizacyjnych kontroli podatkowej 
Urzędu należało m.in. prowadzenie kontroli źródeł pochodzenia majątku 

                                                      
7 Dale zwanego DKS MF. 

8 Dalej zwanych Zadaniami. 

9 Dalej zwanego GIKS. 

10 Pismo KS6/0331-5/2001/1698 z 12.04.2001 r. 

11 Dz. U. Nr 116, poz. 1216; tytuł ww. ustawy cytowany przed późniejszymi zmianami jego brzmienia. 

12 Dalej zwane uks. 

13 Zwanym dalej GIIF. 

14 Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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i przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 
pochodzących ze źródeł nieujawnionych, prowadzenie kontroli podatkowych, 
współpraca z organami ścigania w zakresie ujawniania i eliminowania 
przestępstw, przekazywanie uzyskanych w trakcie postępowań kontrolnych 
materiałów i informacji o nieprawidłowościach innych niż podatkowe, 
a będących w sferze zainteresowania Urzędu – wyspecjalizowanym 
komórkom organizacyjnym oraz opracowywanie informacji z realizacji zadań 
z planów kontroli oraz innych analiz i informacji oraz współdziałanie w tym 
zakresie z Wydziałem Analiz, Planowania i Informatyki.  

(dowód: akta kontroli str. 5-27)  

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, brak w Regulaminie organizacyjnym 
czynności kontrolnych wynikających z ustawy o PPP nie oznacza, że takie 
czynności nie są lub nie mogą być prowadzone, bowiem w Regulaminie 
(w §21) postanowiono, że do zakresu działania komórek kontroli podatkowej 
należy także wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez 
nadzorujących pracę tych komórek. Według Dyrektora, ww. regulacja 
wewnętrzna wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami15 stanowią 
właściwą podstawę prawną do przeprowadzenia przez organy kontroli 
skarbowej kontroli wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

(dowód: akta kontroli str.  256-266)   

1.3. W kartach służby – zakresach czynności wybranych losowo 11 pracowników 
wydziałów kontroli podatkowej Urzędu16, z grupy 96 pracowników Urzędu, 
którzy w latach 2013 – 2015 (I półrocze) uczestniczyli w postępowaniach 
kontrolnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, nie określono bezpośrednio obowiązku realizacji czynności 
kontrolnych w instytucjach obowiązanych, wynikających z ustawy o PPP. 
Pracownicy ci byli zobowiązani, oprócz prowadzenia czynności kontrolnych17 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej18, m.in. do przygotowywania projektów pism, postanowień, decyzji 
i wyników kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, gromadzenia, analizowania 
i przekazywania informacji o stwierdzonych podczas czynności kontrolnych 
okolicznościach, które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających 
na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł19 oraz do 
wykonywania innych czynności wymienionych w przepisach szczególnych. 

W ocenie Dyrektora, określenie w kartach służby pracowników wydziałów 
kontroli podatkowej, w tym inspektora odpowiedzialnego za koordynację 
współpracy Urzędu z GIIF, zakresu obowiązków nastąpiło w sposób właściwy 
i adekwatny do faktycznie realizowanych zadań oraz zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Według Dyrektora, 
zakres obowiązków pracownika może być skonkretyzowany nie tylko przez 
dokument „zakres czynności”, ale również w drodze poleceń pracodawcy20. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, w części karty służby opisanej jako 

                                                      
15 To jest ustawą o PPP, ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawą Ordynacja podatkowa. 

16 W tym koordynatora współpracy Urzędu z GIIF. 

17 Samodzielnego lub pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej. 

18 Dz. U. z 2015 r., poz. 553 ze zm., dalej zwaną ustawą o kontroli skarbowej. 

19 Zjawisko prania pieniędzy – uwaga NIK. 

20 Na potwierdzenie swojego stanowiska powołał komentarze do Kodeksu pracy oraz wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 
2003 r. sygn. Akt I PK 149/2002. 
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typowy i szczególny zakres obowiązków dla danego stanowiska pracy  
(w pkt 3 i 4), wskazano m.in. sumienne wykonywanie powierzonych czynności 
w ramach obowiązujących przepisów, zarządzeń i poleceń przełożonego; 
samodzielne prowadzenie czynności kontrolnych, zgodnie z wymogami 
ustawy o kontroli skarbowej oraz wykonywanie innych czynności 
wymienionych w przepisach szczególnych – zastrzeżonych do kompetencji 
inspektora kontroli skarbowej.  

(dowód: akta kontroli str. 5-30, 79-81, 188-221, 256-266) 

Pismem z 8 maja 2003 r.21 ówczesny Dyrektor Urzędu poinformował  
DKS MF, że koordynatorem ds. współpracy z GIIF będzie pracownik 
zatrudniony w Urzędzie na stanowisku inspektora kontroli skarbowej22.  
Poleceniem służbowym z 15 stycznia 2004 r.23 Dyrektor:  

− formalnie wyznaczył ww. pracownika do pełnienia tej funkcji,  

− zobowiązał pozostałych pracowników, by konsultacje w zakresie 
ujawnionych okoliczności, co do których zachodzi podejrzenie, że mają 
one związek z wprowadzeniem do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
bądź z finansowaniem terroryzmu odbywały się w uzgodnionych 
terminach z ww. inspektorem kontroli skarbowej,   

− przypomniał o obowiązku sporządzania informacji dotyczących 
ujawnionych przypadków wprowadzania do obrotu finansowego wartości 
majątkowych.  

W zakresie czynności, obowiązków i uprawnień ww. pracownik został 
zobowiązany m.in. do sumiennego wykonywania powierzonych czynności 
w ramach obowiązujących przepisów, zarządzeń i poleceń służbowych, 
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
oraz prowadzenia szkoleń kaskadowych w celu przekazywania uzyskanej 
wiedzy pozostałym pracownikom Urzędu. 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie organizowano szkoleń 
wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. W powyższej sprawie Dyrektor wyjaśnił, że wytyczne DKS MF 
z 12 kwietnia 2001 r. przewidujące organizację, co najmniej raz w roku 
szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie obowiązków i uprawnień 
wynikających z ustawy o PPP, nie obligują Dyrektora do organizacji szkoleń 
bezpośrednio dla wszystkich pracowników, jak i nie wskazują formy takiego 
szkolenia pracowników24. 

W okresie od lipca 2003 r. do 26 października 2011 r. wyznaczony  
do współpracy z GIIF inspektor kontroli skarbowej uczestniczył w pięciu 
szkoleniach z ww. zakresu, których organizatorem było MF. W pięciu 
szkoleniach (lub warsztatach szkoleniowych) z ww. zakresu zorganizowanych 
przez MF w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r. wzięło także udział 
sześciu innych pracowników komórek merytorycznych Urzędu (od jednej  
do trzech osób rocznie). Ponadto w latach 2014-2015 siedmiu pracowników 
Urzędu uczestniczyło w szkoleniach dotyczących problematyki zwalczania 
przestępczości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym  
lub nieprawidłowości w obrocie paliwami płynnymi, w trakcie których, według 

                                                      
21 Pismo stanowiło odpowiedź na zapytanie DKS MF 

22 Pan Z.J. 

23 Nr 2/2014. 

24 Szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, indywidualne itd. 
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wyjaśnień Dyrektora, omawiane były także zagadnienia odnoszące się  
do procederu prania pieniędzy.  

Do 2011 r. wyznaczony do współpracy z GIIF inspektor kontroli skarbowej 
przeprowadził pięć cykli szkoleń wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ostatnim cyklu, z marca  
2011 r. poświęconemu zagadnieniu kontroli w instytucjach obowiązanych 
wzięło udział 298 uczestników. W trakcie tego szkolenia omówiono  
przepisy ustawy o PPP, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków 
instytucji obowiązanych w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia 
i przekazywania informacji oraz obszarów badania w toku prowadzonych 
postępowań kontrolnych w świetle przepisów ww. ustawy. Ponadto,  
zgodnie z wyjaśnieniem ww. inspektora wszystkim pracownikom Urzędu 
przekazano w wersji elektronicznej opracowane zestawienie tabelaryczne 
dotyczące czynności kontrolnych w instytucji obowiązanej. Szkolenia  
zostały przeprowadzone, a ww. materiał instruktarzowy udostępniony  
w ślad za wytycznymi z 22 listopada 2010 r. uzyskanymi od DKS MF. Według 
wyjaśnienia kierownika Referatu Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych  
Urzędu, w trakcie ww. szkolenia informowano pracowników, o możliwości 
odbycia dodatkowego szkolenia w formie kursu e-learningowego pn. 
„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” 
udostępnionego na stronie internetowej MF. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-34, 79-81, 83-90, 256-265, 272-273) 

1.4. Zarządzeniem z 13 kwietnia 2004 r.25 ówczesny Dyrektor Urzędu, m.in.  
na podstawie wytycznych DKS MF z 12 kwietnia 2001 r., wprowadził w formie 
instrukcji zasady postępowania dla pracowników Urzędu, którego celem  
jest przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Instrukcja przewidywała m.in.,  
że pracownicy mieli obowiązek niezwłocznego informowania26 Dyrektora 
Urzędu, za pośrednictwem koordynatora ds. współpracy z GIIF,  
o stwierdzeniu okoliczności, mogących wskazywać na prowadzenie  
działań, mających na celu wprowadzenie do obrotu ww. wartości 
majątkowych. Ponadto wprowadzono obowiązek, by informacje  
o stwierdzonych okolicznościach były zamieszczane w uzgodnionej formule  
w poz. 15 dokumentu pn. „karta kontroli” przekazywanego po zakończeniu 
czynności kontrolnych lub dochodzeń karnych skarbowych do Wydziału 
Planowania i Analiz Urzędu. Koordynator został zobowiązany do analizy  
i weryfikacji uzyskiwanych informacji oraz do przestrzegania realizacji  
art. 15a, 15b i art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy o PPP, mających na celu realizację 
obowiązków informacyjnych wobec GIIF oraz współdziałania i bieżącej 
współpracy. Ww. zarządzenie nie było aktualizowane do dnia kontroli NIK27.  

W dniu 22 listopada 2010 r. DKS MF przekazał dyrektorom uks do 
wykorzystania służbowego przygotowane przez Departament Informacji 
Finansowej MF: Wytyczne do kontroli realizowanych przez organy kontroli 
skarbowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania 
terroryzmu – obszary kontroli wynikające z ustawy o PPP oraz wzór  
pisma, w którym uks będą informować GIIF o wynikach przeprowadzonych 
kontrolach w instytucjach obowiązanych. W Wytycznych… wskazano,  

                                                      
25 Nr 13/2004. 

26 Wraz z opisem ujawnionych okoliczności i ich przyczynach. 

27 Do 15 grudnia 2015 r.  
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że do nowej kategorii instytucji należy zaliczyć przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej28, 
przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 15.000 euro, również gdy należność za 
określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji, 
zwracając uwagę, że podmioty te dopiero z chwilą przyjęcia gotówki 
o równowartości przekraczającej 15 000 euro, stają się instytucjami 
obowiązanymi i podlegają wszelkim obowiązkom wynikający z przepisów 
ustawy o PPP. Podobne stanowisko w sprawie zdefiniowania przedsiębiorcy, 
jako instytucji obowiązanej zajął DIF MF w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r.29.  

W oparciu o Wytyczne… z 22 listopada 2010 r. w Urzędzie został 
opracowany tabelaryczny materiał informacyjny przeznaczony dla 
pracowników Urzędu, przedstawiający potencjalne obszary nieprawidłowości 
w działaniu instytucji obowiązanych związanym z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy, podstawy prawne działań tych instytucji, propozycje czynności 
kontrolnych30 oraz opis sankcji karnych i administracyjnych za zaniechanie 
realizacji ich ustawowych obowiązków. Został on wykorzystany do 
przeprowadzenia wewnętrznego szkolenia pracowników z marca 2011 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-66, 87-90, 256-266) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z pkt II.A.2 Standardów kontroli zarządczej31 
jednostka powinna dbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie pozwalające w sposób skuteczny i efektywny 
wypełniać powierzone zadania oraz powinna zapewniać rozwój ich kompetencji 
zawodowych. Obowiązek organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie 
obowiązków i uprawnień wynikających ze stosowania ustawy z dnia 16 listopada 
2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł32 wynikał też z wytycznych DKS 
MF z 12 kwietnia 2001 r.33, z tym, że w dokumencie tym jednoznacznie już 
wskazano częstotliwość tych szkoleń - co najmniej raz w roku.  

Urząd, w okresie objętym kontrolą nie organizował dla pracowników zajmujących się 
analizami, planowaniem i kontrolami w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy 
i finansowania terroryzmu cyklicznych szkoleń wewnętrznych, w celu podwyższenia 
kompetencji zawodowych tych osób. Mając na uwadze wyjaśnienia Dyrektora 
Urzędu, że z ww. wytycznych nie wynika sposób, forma i zakres osobowy 
organizowanych szkoleń, NIK zauważa, że pracownicy Urzędu planujący lub 
wykonujący zadania kontrolne i audytowe34 nie zostali zobligowani lub zachęceni 
przez kierownictwo Urzędu do uczestnictwa w nieodpłatnej formie kursu  
e-learningowego pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. 
O zamieszczeniu ww. kursu na stronie internetowej MF, GIIF poinformował 
Dyrektora Urzędu w piśmie skierowanym z 21 października 2009 r., zwracając 
uwagę, że znajduje się w nim profil dedykowany specjalnie dla jednostek 
współpracujących35 i zapraszając do udziału w kursie. Komunikat GIIF 

                                                      
28 Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm. 

29 Nr IF6/74/MMX/11/851. 

30 Propozycje pytań kontrolnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

31 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 

32 Dz. U. Nr 116, poz. 1216, ze zm., ww. tytuł ustawy źródłowej przed jego późniejszymi zmianami (uwaga NIK). 

33 Pismo nr KS6/0331-5/2001/1698. 

34 Od 320 osób na koniec I półrocza 2015 r. do 334 osób na początku 2013 r.  

35 M.in. urzędów kontroli skarbowej. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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o udostępnieniu ww. szkolenia (kursu) e-learningowego przewidzianego m.in. dla 
pracowników Urzędu został opublikowany na stronie internetowej MF także w dniu 
13 września 2012 r.36 Według wyjaśnień Kierownika Referatu Kadr, Szkoleń i Spraw 
Socjalnych Urząd nie posiadał informacji ilu pracowników do końca listopada 2015 r. 
skorzystało z powyższej usługi szkoleniowej.  

Należy zauważyć, że pracownicy, prowadzący postępowania kontrolne w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy byli zobowiązani (w kartach służby) do 
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
poprzez m.in. uczestniczenie w szkoleniach i innych formach kształcenia.  

(dowód: akta kontroli str. 189-221, 267-276) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

2. Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie 
informacji. 

W dniu 18 grudnia 2009 r. zastępca Dyrektora DKS MF poinformował dyrektorów 
uks, że kontrole wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających 
z ustawy o PPP, nie powinny mieć charakteru samoistnego, lecz winny być 
realizowane w ramach postępowań kontrolnych prowadzonych w zakresie kontroli 
skarbowej, o którym mowa w art. 237 i 338 ustawy o kontroli skarbowej i obejmować 
te instytucje obowiązane, które nie są kontrolowane przez organy wymienione  
w art. 21 ust. 3 pkt 1-639 ustawy o PPP. Autor pisma zwrócił się do dyrektorów uks, 
o terminowe przekazywanie GIIF planów kontroli instytucji obowiązanych, których 
ujednolicony wzór został wprowadzony pismem GIIF z dnia 30 listopada 2011 r.40. 

Dyrektor podał, że w okresie 2013 - I półrocze 2015 r. w planach kontroli  
ww. zagadnień ujęto trzy podmioty, które były instytucjami obowiązanymi41, 
natomiast pozostałych 116 zaplanowanych podmiotów to przedsiębiorcy, u których 
kontrola miała dopiero rozpoznać, czy są instytucją obowiązaną. 

Według Dyrektora, typując podmioty do kontroli planowej lub doraźnej kierowano się 
wytycznymi i priorytetami zawartymi w „Zadaniach Urzędów Kontroli Skarbowej”  
na dany rok, a przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu podmiotu do kontroli 
jest brane pod uwagę wiele czynników m.in. wielkość obrotów, występowanie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych42, powiązania osobowe i majątkowe z innymi 

                                                      
36 http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/komunikat-giif-w-
sprawie-udostepnienia-kursu-e-learningowego-%E2%80%9Eprzeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-
terroryzmu%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-
finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8KnM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_8KnM_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_8KnM_keywords%
3D%26_101_INSTANCE_8KnM_delta%3D5%26_101_INSTANCE_8KnM_cur%3D3%26_101_INSTANCE_8KnM_andOperat
or%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_8KnM_ 

37 M.in. kontroli rzetelności podstaw opodatkowania; ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności 
gospodarczej; kontroli źródeł majątku oraz przychodów. 

38 Art. 3  ww. ustawy utracił moc z dniem 30 lipca 2010 r. 

39 T.j. przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową; 
Komisję Nadzoru Finansowego; właściwych naczelników urzędów celnych w stosunku do podmiotów urządzających  
i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych; prezesów 
sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy; Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową; właściwych 
wojewodów lub starostów - w odniesieniu do stowarzyszeń; 

40 Nr IF6/74/119/ZTP/11 przesłanym do uks. 

41 Dwa podmioty w II półroczu 2013 r.: pierwszy, wykonujący działalność faktoringową i drugi prowadzący działalność 
maklerską oraz jeden podmiot w I półroczu 2015 r. prowadzący działalność w zakresie wymiany walut. 

42 Transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
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podmiotami, zaległości podatkowe, posiadany majątek oraz możliwość 
wyegzekwowania zobowiązań podatkowych. Podstawowym kryterium jest ryzyko 
wystąpienia uszczupleń podatkowych wynikające z przeprowadzonej analizy.  
Przy ustalaniu zakresu kontroli nie brano pod uwagę zapisów Międzynarodowych 
Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz 
Proliferacji43.  

Zgodnie z pkt A.1 Rekomendacji FATF kraje członkowskie Grupy Specjalnej  
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy44 powinny zidentyfikować, ocenić oraz 
zrozumieć ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu występujące  
w danym kraju, oraz powinny podjąć działania, w tym takie jak m.in. wyznaczenie 
organu bądź ustanowienie mechanizmu koordynującego działania mające na celu 
ocenę ryzyka i stosowanie środków nakierowanych na efektywne jego mitygowanie. 
W oparciu o taką analizę, kraje powinny stosować podejście oparte o analizę ryzyka, 
aby zapewnić, że środki podjęte w celu zapobiegnięcia bądź ograniczenia ryzyka 
prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu są odpowiednie do identyfikowanych 
ryzyk. Takie podejście powinno być fundamentem efektywnej alokacji zasobów  
w całym krajowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, a także w trakcie implementacji rozwiązań opartych o analizę ryzyka  
we wszystkich rekomendacjach. 

(dowód: akta kontroli str. 45, 63-66, 303-305) 

Urząd, działając na podstawie art. 21 ust. 3 i ust. 3b ustawy o PPP sporządzał 
i przekazywał GIIF cząstkowe plany kontroli instytucji obowiązanych, wynikające 
z półrocznych ogólnych planów kontroli Urzędu, obejmujących te podmioty 
gospodarcze, które zdaniem Urzędu mogły być obowiązane do wykonywania 
obowiązków określonych w ww. ustawie. Według Dyrektora Urzędu, ostateczne 
ustalenie, czy dany podmiot ujęty w cząstkowym planie kontroli jest instytucją 
obowiązaną możliwe jest dopiero w trakcie przeprowadzenia postępowań 
kontrolnych i wówczas podejmowane są dalsze czynności kontrolne w zakresie 
przestrzegania przepisów tej ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 277-286) 

W ogólnych planach kontroli Urzędu ustalanych45 na okresy półroczne (od I półrocza 
2013 r. do I półrocza 2015 r.) przewidziano realizację, odpowiednio: 259, 271,  
240, 171 i 160 postępowań kontrolnych46, z czego sprawdzenie czy kontrolowany 
podmiot jest instytucją obowiązaną (i ewentualne podjęcie dalszych czynności 
kontrolnych w tym zakresie) przewidziano odpowiednio u 23, 27, 30, 17 i 22 
przedsiębiorców47. Półroczne plany cząstkowe będące wyciągiem z planów 
ogólnych zostały przesłane GIIF w terminie zgodnym z art. 21 ust. 3b ustawy o PPP. 
W planach tych podawano m.in. numer identyfikacji podatnika, nazwę i adres 
siedziby podatnika oraz przewidywany termin kontroli (numer kwartału w danym 
półroczu). Natomiast w ogólnych planach kontroli podawano: dodatkowe dane 
identyfikacyjne jednostek przewidzianych do kontroli; tematykę planowanej 

                                                      
43 Dalej zwanych Rekomendacjami FATF; Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; tłumaczenie: Radosław Obczyński 
Departament Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych, Wydział Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/akty-prawne/-/asset_publisher/8KnM/content/rekomendacje-
financial-action-task-force?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-
finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Fakty-
prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8KnM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26
p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_8KnM_ 

44 FATF. 

45 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej. 

46 M.in. przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych. 

47  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; spółki cywilne, jawne i kapitałowe. 
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kontroli48; okres objęty kontrolą; dane inspektora kontroli skarbowej; oznaczenie 
wnioskodawcy49 i sygnaturę pisma wnioskodawcy.  

Oprócz planowych postępowań kontrolnych Urząd realizował zadania kontrolne 
także w formie doraźnej. Przykładowo na dzień 13 maja 2015 r. Urząd wszczął  
63 postępowania kontrolne (i kontrole) ujęte w ogólnym planie kontroli na I półrocze 
2015 r. oraz 99 doraźnych postępowań, a łączna liczba postępowań będących 
w toku wyniosła 601, co stanowiło średnio 4,14 postępowania na jednego inspektora 
kontroli skarbowej. 

Według stanu na 24 listopada 2015 r. liczba zaplanowanych i przeprowadzonych 
kontroli, w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków  
określonych w ustawie o PPP, realizowanych łącznie z kontrolami podatkowych, 
była następująca: 

1) I półrocze 2013 – planowano kontrole u 23 przedsiębiorców, z tego:  

− rozpoczęto w tym okresie u 10 przedsiębiorców, z czego zakończono u trzech, 
u jednego częściowo, a u 6 czynności trwały,  

− 12 przeniesiono na II półrocze 2013 r.,  
2) II półrocze 2013 – planowano kontrole u 27 przedsiębiorców, z tego: 

rozpoczęto 14 kontroli (w tym dwie w styczniu 2014 r.), z czego 13 zakończono, 
a jedna jest w toku, 
- 12 kontroli przeniesiono na I półrocze 2014, 

3) I półrocze 2014 – planowano 30 kontroli, z tego: 

− rozpoczęto 21 kontroli (w tym jedna w lipcu 2014), z czego 14 zakończono, 
a 6 było w toku, 

− cztery przeniesiono na II półrocze 2014, 
4) II półrocze 2014 r. – planowano 17 kontroli, z tego  

− rozpoczęto 14 kontroli (w tym 4 w styczniu lutym i marcu 2015 r.), z czego 
5 zakończono, a 9 było w toku, 

− dwie przeniesiono na I półrocze 2015 r., 
5) I półrocze 2015 – planowano 22 kontrole, z tego: 

− rozpoczęto 14 kontroli (w tym 6 w lipcu i sierpniu 2015 r.), z czego 7 zakończono,  
dwie były w toku,  

− pięć przeniesiono na II półrocze 2015 r. 

Ogółem z zaplanowanych 119 postępowań kontrolnych zakończono 42 (35,29%), 
a 22 (18,49%) były w toku.  

W okresie objętym kontrolą NIK zrezygnowano z realizacji 10 (8,40%) 
zaplanowanych   postępowań   kontrolnych   oraz  anulowano  jedną  wszczętą  już  

 

 

 

                                                      
48 Przykładowo: kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania wpłacania podatku 
od towarów i usług; ustalenie czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną w świetle ustawy o PPP oraz w przypadku 
uzyskania przez kontrolowanego statusu instytucji obowiązanej, kontrola wywiązywania się z obowiązków ww. ustawy, 
kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania wpłacania podatku od towarów  
i usług (Poz. 169 z planu kontroli na 1 półrocze 2013 r.); kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 
prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalenie czy dany podmiot jest instytucją 
obowiązaną w świetle ustawy o PPP oraz w przypadku uzyskania przez kontrolowanego statusu instytucji obowiązanej, 
kontrola wywiązywania się z obowiązków ww. ustawy (Poz. 109 z planu kontroli na 1 półrocze 2015 r.). 

49 Np. IS i US (izba skarbowa lub urząd skarbowy); inne uks; własne – komórka analityki i planowania; departament MF; 
własne – komórki merytoryczne (lub wywiad skarbowy). 
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kontrolę. Wykreślenie lub anulowanie kontroli było poprzedzone szczegółową 
analizą wraz z uzasadnieniem50, a ostateczną decyzję każdorazowo podejmował 
Dyrektor Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 222-254, 277-286) 

Z analizy ogólnych i cząstkowych planów kontroli wynika, że Urząd w okresie 
objętym kontrolą nie wytypował, w sposób celowy lub na podstawie dostępnych 
narzędzi analizy ryzyka, do kontroli w zakresie wykonywania obowiązków 
określonych w ustawie o PPP żadnej fundacji, stowarzyszenia, osoby prowadzącej 
działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kancelarii 
adwokackiej lub radcowskiej, biegłego rewidenta wykonującego zawód, doradcy 
podatkowego, instytucji finansowej lub kredytowej, przedsiębiorcy prowadzącego: 
dom aukcyjny, antykwariat, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami 
szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaż komisową lub pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami. Podmioty te są instytucjami obowiązanymi z mocy art. 2 pkt 1 
ustawy o PPP i winny być stanowić przedmiot zainteresowania Urzędu jedynej, 
oprócz GIIF, jednostki przewidzianej przepisami ustawy o PPP do ich kontroli 
dotyczących wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowania terroryzmu.   

W wyniku 42 zakończonych w ww. okresie zaplanowanych postępowań kontrolnych, 
Urząd w dziesięciu przypadkach (w 23,8%) potwierdził, że skontrolowane podmioty 
były instytucjami obowiązanymi51. Ponadto przeprowadzone w trybie doraźnym trzy 
postępowania kontrolne, ujawniły że podmioty objęte kontrolą były instytucjami 
obowiązanymi52. 

 (dowód: akta kontroli str. 299-311) 

Na 11 podmiotów wytypowanych przez kontrolera NIK do analizy ze 119 pozycji 
podmiotów ujętych w cząstkowych planach kontroli Urzędu na lata 2013, 2014 oraz 
I półrocze 2015 r. (mających m.in. na celu ustalenie czy są one instytucjami 
obowiązanymi) Urząd dla trzech przedsiębiorców53 nie udokumentował analizy 
poprzedzającej ich ujęcie w planach kontroli dla tego obszaru. Według wyjaśnień 
Kierownika Oddziału Analiz i Planowania te podmioty zostały zakwalifikowane na 
podstawie wyników modeli analitycznych przekazanych wyłącznie w formie 
elektronicznej54. W przypadku trzech kolejnych zaplanowanych do kontroli 
podatników55, oprócz zasadniczej analizy danych pod kątem nieprawidłowości 
podatkowych Urząd wykorzystał także pozyskane dane na temat schematów 
przepływów i transakcji finansowych lub informacje uzasadniające podejrzenie 
przyjmowania płatności gotówkowych od kontrahentów56. W przypadku pozostałych 
5 podatników57 przed ujęciem ich w planach kontroli analizowano wyłącznie 

                                                      
50 Przyczynami wykreślenia podmiotu z cząstkowego planu kontroli lub anulowania wszczętej kontroli było m.in. 
przeprowadzenie czynności kontrolnych w planowanym zakresie przez inny uks lub organ podatkowy, wykreślenie podmiotu  
z rejestru podatników, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu podatnika, przeprowadzenie dodatkowego rozpoznania 
niepotwierdzającego udziału podatnika w oszustwie podatkowym. 

51 W sześciu przypadkach przedsiębiorcami przyjmującymi płatności gotówkowe za sprzedane towary w kwocie równej lub 
wyższej niż równowartość 15 000 euro (art. 2 pkt. 1 lit. t) ustawy o PPP), w dwóch przypadkach prowadzącymi działalność  
w zakresie wymiany walut (art. 2 pkt. 1 lit. p) ustawy), i po jednym przypadku przedsiębiorcami prowadzących działalność 
factoringową (art. 2 pkt. 1 lit. q) ustawy) lub maklerską (art. 2 pkt. 1 lit f) ustawy). 

52 Przedsiębiorcami przyjmującymi płatności gotówkowe za sprzedane towary w kwocie równej lub wyższej niż równowartość 
15 000 euro. 

53 Zaplanowanych pod poz. 11 z II półrocza 2013 r., poz. 2 z I półrocza 2014 r., poz. 2 z II półrocza 2013 r. 

54 Modeli tych nie udostępniono kontrolerowi NIK. 

55 W poz. 13 z II półrocza 2014 r., poz. 6 z II półrocza 2014 r., poz. 13 z II półrocza 2013 r. 

56 W dwóch przypadkach były to także informacje uzyskane od GIIF. 

57 Zaplanowanych pod poz. 11 z I półrocza 2013 r., poz. 23 z I półrocza 2013 r., poz. 30 z I półrocza 2014 r., poz. 10  
z I półrocza 2015 r., poz. 6 z I półrocza 2015 r.  
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zagadnienia podatkowe. Analizy te polegały m.in. na przedstawieniu i porównaniu 
informacji o działalności oraz obrotach przedsiębiorców pozyskanych na podstawie 
deklaracji podatkowych i baz danych o transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
(w dwóch przypadkach) oraz z rejestru regon i KRS. W jednym przypadku do 
analizy wykorzystano pismo MF o możliwych nieprawidłowościach w obrocie lekami 
onkologicznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 312-334) 

Zgodnie z informacją Oddziału Analiz i Planowaniu Urzędu, w okresie 2010 – 2012 
Urząd zakończył łącznie 8 postępowań kontrolnych zrealizowanych w instytucjach 
obowiązanych (po cztery w 2011 i 2012 r.), a w okresie objętym kontrolą 
zakończono łącznie 13 takich postępowań (trzy w 2013 r. oraz po pięć w 2014  
i w I półroczu 2015 r.).  

W przypadku 10 z 21 skontrolowanych instytucji nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Spośród 13 postępowań kontrolnych zakończonych w okresie objętym kontrolą NIK, 
w sześciu przypadkach (jeden w 2013 i dwa w 2014 r. oraz trzy w I półroczu 2015 r.) 
Urząd stwierdził, że kontrolowani przedsiębiorcy byli instytucją obowiązaną,  
gdyż przyjmowali płatności za towary w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 15 000 euro, jednakże nie wykonywali obowiązków 
wynikających z ustawy o PPP (m.in. nie posiadano wymaganych procedur 
wewnętrznych, nie wyznaczono osób odpowiedzialnych, nie prowadzono analiz 
transakcji).  

 (dowód: akta kontroli str. 307-311) 

W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji pokontrolnej 10 z 42 postępowań 
kontrolnych (9 planowych i jednego doraźnego) zrealizowanych i zakończonych 
przez Urząd w okresie objętym kontrolą (2013-2015 I półrocze) u przedsiębiorców, 
podjętych między innymi w celu zweryfikowania czy są oni instytucjami 
obowiązanymi58 stwierdzono, że pracownicy Urzędu ustalali czy kontrolowany 
podmiot spełnia przesłanki ustawowe zakwalifikowania go do jednej z kategorii 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o PPP.  

W wyniku tych postępowań Urząd: 

− w przypadku pięciu postępowań kontrolnych59 potwierdził, że przedsiębiorcy byli 
instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie o PPP, z tego w dwóch 
przypadkach60 przedsiębiorcy prowadzili działalność faktoringową lub 
maklerską, a w trzech61 przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż towarów, za którą 
przyjmowali gotówkę o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
15 000 euro. W przypadku jednego z tych trzech przedsiębiorców62 w wyniku 
analizy wykazanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług stwierdzono,  
że nie był on zobowiązany do stosowania wymogów ustawy o PPP, jednakże 
z uwagi na wielokrotne realizowanie transakcji i przyjmowanie przez niego 
zapłaty za sprzedane towary w gotówce od tych samych kontrahentów, 
wprowadził on wymaganą ustawą o PPP dokumentację i procedury wewnętrzne 
oraz zarejestrował zbiorczo wartość transakcji gotówkowych przekraczających 
równowartość 15 000 euro dla poszczególnych kontrahentów. Urząd nie 

                                                      
58 Zasadniczym celem kontroli była rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania  
i wpłacania podatków (od towarów i usług lub podatku dochodowego od osób prawnych). 

59 Nr UKS2493/W1P1/42/207/13, UKS2492/W3P2/42/72/13, UKS2492/W3P1/42/93/13, UKS2491/W3P3/42/18/14  
i  UKS2492/W1P3/42/130/12.  

60 Kontroli nr UKS2493/W1P1/42/207/13 i UKS2492/W3P1/42/93/13. 

61 Kontroli nr UKS2492/W3P2/42/72/13, UKS2491/W3P3/42/18/14 i UKS2492/W1P3/42/130/12. 

62 Kontrola nr UKS2492/W3P2/42/72/13. 
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kwestionował prawidłowości postępowania tego przedsiębiorcy. W pozostałych 
dwóch przypadkach pracownicy Urzędu prowadząc postępowania kontrolne, 
mimo iż nie otrzymali od przedsiębiorców63 żądanej dokumentacji finansowo-
księgowej, uzyskali dowody potwierdzające, że przedsiębiorcy Ci wielokrotnie 
przyjęli płatności gotówkowe o wartości przekraczającej równowartość  
15 000 euro, co przesądzało, iż uzyskali oni status instytucji obowiązanej.  

− w przypadku trzech zrealizowanych postepowań kontrolnych64, pomimo iż 
z dokumentacji rejestrowej kontrolowanych spółek wynikało, że mogą one 
prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami65, 
to w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Urząd nie potwierdził,  
że uzyskiwały one przychody ze świadczenia takich usług.  

− w przypadku dwóch postępowań66, w wyniku czynności kontrolnych Urzędu 
stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili działalności 
wymienionej w art. 2 pkt 1 ustawy o PPP. W przypadku jednego z tych 
przedsiębiorców postępowanie kontrolne67 przeprowadzono na wniosek 
prokuratury, która podejrzewała osoby zarządzające tą spółką o udział  
w przestępstwie prania pieniędzy w związku z prowadzeniem działalności 
przestępczej w zakresie podatku od towarów i usług. 

(dowód: akta kontroli str. 336-516) 

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

1. Nierzetelnie planowano kontrole w zakresie przestrzegania przez instytucje 
obowiązane przepisów ustawy o PPP, ponieważ na 119 kontroli zaplanowanych 
w latach 2013 - 2015 (I półrocze) w tym zakresie, tylko w trzech przypadkach 
dotyczyły one przedsiębiorców zidentyfikowanych, jako instytucje obowiązane, 
a w pozostałych przypadkach planowano do kontroli te podmioty gospodarcze (art. 2 
pkt 1 lit. t ustawy o PPP), które zdaniem Urzędu mogły być potencjalnie obowiązane 
do wykonywania obowiązków określonych w ww. ustawie. Typując podmioty  
do kontroli koncentrowano się na ryzyku związanym z nieprawidłowościami 
o charakterze podatkowym nie uwzględniając wytycznych dla organów 
zaangażowanych w kontrolę przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego 
procederu sformułowanych w Rekomendacjach FATF, wskazujących m.in.  
na potrzebę szerokiego wykorzystania narzędzi analizy ryzyka w podejściu  
do ww. zagadnienia. NIK zauważa, iż na 39 kontroli zakończonych w badanym 
okresie, których celem było ustalenie, czy podmiot jest instytucją obowiązaną,  
tylko w 7 przypadkach (17%) potwierdzono obowiązki kontrolowanego wynikające  
z ustawy PPP.  

Dyrektor w złożonych wyjaśnieniach podał m.in., że plany kontroli Urzędu ustalane 
są zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej stosownie do zadań 
określonych przez GIKS i typując podmioty do kontroli planowej lub doraźnej Urząd 
kierował się wytycznymi i priorytetami zawartymi w Zadaniach Urzędów Kontroli 
Skarbowej na dany rok. Według Dyrektora podstawowym kryterium decydującym 
o podjęciu kontroli jest ryzyko wystąpienia uszczupleń podatkowych wynikające 
z przeprowadzonej analizy. W przypadku kontroli wypełniania przez instytucje 
obowiązane obowiązków wynikających z ustawy o PPP podstawową grupę 

                                                      
63 Kontrole nr UKS2491/W3P3/42/18/14 i UKS2492/W1P3/42/130/12. 

64 Nr UKS2491/W2P5/42/16/13, UKS2492/W3P2/42/33/2013  i  UKS2491/W2P3/42/35/14.  

65 Działalność wymieniona w art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy o PPP. 

66 Nr UKS24/W3P1/420/6/2015 oraz UKS2491/W1P3/42/93/12. 

67 Nr UKS2491/W1P3/42/93/12. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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podmiotów objętych planem ogólnym, jak i planem w zakresie zagadnień  
ww. ustawy stanowią przedsiębiorcy, dla których zasadniczym kryterium 
zakwalifikowania do kontroli jest wystąpienie uszczupleń w podatkach.  

Według Urzędu ostateczne ustalenie, czy dany podmiot ujęty w cząstkowym planie 
kontroli jest instytucją obowiązaną możliwe jest dopiero w trakcie przeprowadzenia 
postępowań kontrolnych i wówczas podjęte zostanie postępowanie kontrolne 
w zakresie przestrzegania przepisów tej ustawy.  

NIK nie podziela ww. wyjaśnień i stanowiska Urzędu, gdyż przyjęcie takiego 
rozwiązania, polegającego na identyfikowaniu podmiotów obowiązanych dopiero 
w trakcie czynności kontrolnych, a nie w wyniku analizy z wykorzystaniem 
dostępnych źródeł danych, znacznie wydłuża ten proces, wpływa na ograniczenie 
kręgu podmiotów obejmowanych kontrolą głównie do przedsiębiorców, którzy 
realizują płatności gotówkowe powyżej 15 000 euro i w konsekwencji podważa 
skuteczność działań kontrolnych Urzędu nad wypełnianiem przez podmioty 
obowiązane przepisów ustawy o PPP.   

Zdaniem NIK kontrole wypełniania przez instytucje obowiązane wymogów 
wynikających z ustawy o PPP powinny obejmować również inne kategorie 
podmiotów niż przedsiębiorcy przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, tj. m.in. w instytucje 
obowiązane, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. m-o, q-s ustawy o PPP (m.in. 
operatorów pocztowych, fundacje, podmioty prowadzące działalność w zakresie 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie obrotu metalami lub 
kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej). NIK zwraca 
uwagę na możliwość wykorzystania w typowaniu podmiotów i planowaniu tych 
kontroli ogólnodostępnych baz danych i rejestrów oraz narzędzi analizy ryzyka.  
Nie wyklucza to powiązania ww. obszaru kontrolnego z pozostałymi realizowanymi 
zadaniami kontrolnymi wynikającymi z bieżących priorytetów Urzędu w zakresie 
kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania i prawidłowości 
obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych lub ujawniania i kontroli 
niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 45, 60-68, 229-238, 303-304) 

2. W jednym przypadku68 z 10 postępowań kontrolnych objętych analizą NIK, 
pracownicy Urzędu nie udokumentowali ustaleń w aktach kontroli skarbowej,  
oraz nie dokonali oceny czy wewnętrzne procedury i działania instytucji obowiązanej 
były prawidłowe i skuteczne, zamieszczając w protokole kontroli skarbowej  
z 20 stycznia 2014 r. ogólny opis analizowanych zagadnień odnoszący się m.in.  
do przyjętych przez spółkę procedur zawierających reguły postępowania z klientami 
w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia analizy ryzyka  
w oparciu o kryteria wskazane w ustawie o PPP, stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego, prowadzenia rejestrów transakcji. 

Inspektor kontroli skarbowej, która odpowiadała za ww. kontrolę wyjaśniła, że w toku 
badania dokumentów nie stwierdziła nieprawidłowości i dlatego nie dokumentowała 
tego stanu odpowiednimi dowodami w aktach.  

W odniesieniu do powyższego NIK zauważa, że zgodnie z art. 290 §2 pkt. 5, 6 i 6a 
Ordynacji podatkowej, protokół kontroli skarbowej musi zawierać, oprócz opisu 
dokonanych ustaleń faktycznych, także dokumentację dotyczącą przeprowadzonych 
dowodów oraz ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli. Ww. przepis  

                                                      
68 Kontrola nr UKS2493/W1P1/42/207/13, przeprowadzona u przedsiębiorcy zidentyfikowanego, jako instytucja obowiązana 
prowadząca działalność faktoringową. 
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nie wprowadza uzależnienia sposobu opisywania i dokumentowania ustaleń od tego 
czy potwierdza on lub nie potwierdza istnienie nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 336-355) 

3. W przypadku jednej kontroli skarbowej69 pracownicy Urzędu nie dokonali 
w protokole kontroli z 19 lutego 2014 r. opisu i oceny prawnej, czy posiadane przez 
kontrolowanego procedury wewnętrzne w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy były kompletne i skutecznie egzekwowane. W toku czynności kontrolnych 
Urząd udokumentował w aktach kontroli procedury wewnętrzne Spółki, które 
jednakże nie określały sposobu przeprowadzania zamrażania wartości 
majątkowych, co jest obowiązkiem instytucji obowiązanej wynikającym z art. 10a 
ust. 2 ustawy o PPP.  

W ww. protokole kontroli szczegółowo opisano m.in. kilkaset zrealizowanych przez 
Spółkę w 2010 r. transakcji sprzedaży paliw płynnych za gotówkę dla 
22 przedsiębiorców na łączną kwotę 4,8 mln zł70 oraz rejestr zawierający zbiorcze 
dane z tych transakcji. Zdaniem NIK, chociaż ww. Spółka według Urzędu  
była formalnie zwolniona z obowiązku rejestrowania transakcji i raportowania ich  
do GIIF71, to Urząd powinien zamieścić w tym przypadku w wyniku kontroli  
z 22 września 2014 r. skierowanym do tego przedsiębiorcy, ocenę  
o nieprzestrzeganiu przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisu art. 22 ust. 1  
pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązującego podmioty 
gospodarcze do stosowania w tego typu płatnościach rachunku bankowego 
i wezwanie go do jego respektowania. Zdaniem NIK celem tej normy prawnej  
było m.in. stworzenie warunków umożliwiających większą przejrzystość  
transakcji finansowych prowadzonych przez przedsiębiorców, co ma znaczenie  
w przeciwdziałaniu zjawisku prania brudnych pieniędzy.  

Inspektor Kontroli Skarbowej M. S.-B. wyjaśniła m.in., że ze względu na 
niestwierdzenie nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji i niewystępowanie 
zjawiska zamrażania środków majątkowych odstąpiono od szczegółowego 
dokumentowania i opisywania stanu prawidłowego.  

NIK nie podziela powyższego wyjaśnienia wskazując, że protokół kontroli z 19 
lutego 2014 r. sporządzono nierzetelnie, gdyż stosownie do art. 290 §2 pkt 6a 
Ordynacji podatkowej, protokół taki musi zawierać ocenę prawną sprawy będącej 
przedmiotem kontroli, natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt  6 i 7 ustawy o kontroli 
skarbowej wynik kontroli powinien zawierać końcowe ustalenia i wnioski w zakresie 
ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy72, tj. naruszenia ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz termin usunięcia nieprawidłowości. NIK zauważa 
przy tym niejednolitość podejścia pracowników Urzędu do tego typu zagadnień, 
gdyż w wyniku kontroli73 z 3 czerwca 2015 r. dotyczącej innego podmiotu, opisując 
nieprawidłowość w zakresie nieprzestrzegania przepisów art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamieszczono stosowny wniosek 
poprzedzony oceną prawną. 

 (dowód: akta kontroli str. 385-410, 486-488) 

                                                      
69 Nr UKS2492/W3P2/42/72/13 przeprowadzonej w spółce B. 

70 Z czego żadna jednostkowa płatność gotówkowa nie była równa lub wyższa od równowartości 15 000 euro, a ich wartość 
wahała się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

71 Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 
finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317). 

72 Ustaleń dotyczących nieprawidłowości w zakresie innym niż wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

73 Nr UKS2491/W3P3/42/18/55. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli74, wnosi o: 

1. Uwzględnianie w planach kontroli Urzędu nad wypełnianiem obowiązków 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, różnych kategorii instytucji obowiązanych, w oparciu  
o dostępne narzędzia analizy ryzyka wobec tych podmiotów  
i Rekomendacje FATF. 

2. Zapewnienie rzetelności dokumentowania faktycznych ustaleń kontroli 
w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu i formułowanie adekwatnych ocen prawnych i wniosków 
dotyczących spraw będących przedmiotem kontroli. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Artur Stekla 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

                       …………………………. 

 

 
 

                                                      
74 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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