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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Beata Pękul, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/200/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr LKA/243/2018 z dnia 6 sierpnia 
2018 r. 

2. Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/201/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach1, ul. Ignacego Paderewskiego 32B  
40-282 Katowice 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksandra Szyszka-Zielińska – Naczelnik Urzędu2 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

W związku z wprowadzeniem4 z dniem 1 marca 2017 r. nowej struktury 
organizacyjnej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej5, w Urzędzie 
zapewniono funkcjonowanie komórek organizacyjnych, realizujących zadania 
związane z poborem6 i egzekucją należności z tytułu podatku akcyzowego, podatku 
od gier, podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych i opłaty paliwowej. Komórki wyznaczone do realizacji zadań związanych 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Od 24 marca 2018 r. Poprzednio stanowisko to zajmował Andrzej Hamrol, zwany dalej „byłym 
Naczelnikiem Urzędu”. 
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 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz.U. poz. 1948, ze zm.), zwana dalej „ustawą wprowadzającą KAS”. 
5 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508,  
ze zm.). 
6 Tj. prowadzenie postępowań podatkowych; przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji 
podatkowych i innych dokumentów; wprowadzanie do systemu informatycznego danych 
szczegółowych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów; dokonywanie czynności 
sprawdzających; prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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z poborem ww. należności nie były jednakże w pełni przygotowane do ich 
wykonywania.  

W obowiązujących po 28 lutego 2017 r. regulaminach organizacyjnych Urzędu 
uwzględniono siedem komórek realizujących powyższe zadania (w tym dwie 
w zakresie egzekucji), stosownie do załącznika nr 8 do zarządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek 
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów7. 
W rzeczywistości zadania związane z poborem ww. należności realizowała, 
niezgodnie z obowiązującymi regulaminami, komórka podatku akcyzowego 
i podatku od gier lub komórka czynności analitycznych i sprawdzających,  
gdyż zatrudniono tam byłych pracowników/funkcjonariuszy Urzędu Celnego 
w Katowicach8 (we wrześniu 2017 r. i maju 2018 r. część zadań przeniesiono  
do właściwych komórek9). Ponadto komórka podatku akcyzowego i podatku od gier 
posiadała (w okresie od marca 2017 r. do maja 2018 r.) nieprawidłowo przypisane 
zadanie wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej, gdyż do jego 
realizacji wyznaczony został naczelnik innego urzędu skarbowego.  

W związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej, pracownicy realizujący 
zadania związane z poborem i egzekucją ww. należności otrzymali zakresy 
uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności10 oraz upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych. Zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
przedstawiono im jednakże w znacznym odstępie czasowym (nawet 12 miesięcy)  
od upływu terminu (31 maja 2017 r.) na złożenie pisemnych propozycji 
określających nowe warunki zatrudnienia.  

W komórkach realizujących zadania związane z poborem ww. należności 
występowały niedobory kadrowe. W sytuacji gdy Dyrektor Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach11 zaproponował zatrudnienie w innych niż Urząd 
jednostkach organizacyjnych części pracownikom komórek podatku akcyzowego 
i podatku od gier UC w Katowicach, były Naczelnik Urzędu podejmował działania 
w celu zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej dla komórek Urzędu, 
realizujących od 1 marca 2017 r. zadania przejęte od ww. jednostki. 
W szczególności występował do Dyrektora IAS w Katowicach, po przeanalizowaniu 
stanu kadrowego, liczby wpływających spraw oraz pojawiających się problemów, 
o przyznanie dodatkowych etatów, jak również dokonywał przesunięć zadań 
pomiędzy komórkami organizacyjnymi.  

Pracownicy komórki podatku akcyzowego i podatku od gier oraz odpowiedniej 
komórki czynności analitycznych i sprawdzających nie uczestniczyli 
w specjalistycznych szkoleniach w zakresie realizowanych przez nich zadań,  
co mogło się przyczynić, zdaniem NIK, do podejmowania spraw w czasie dłuższym 
niż miało to miejsce w urzędach celnych przed utworzeniem Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

Pracownicy wykonujący zadania wymagające dostępu do systemów ZEFIR2  
lub EGAPOLTAX, posiadali stosowne uprawnienia. Zakres stałych uprawnień  
kierowników komórek organizacyjnych określał regulamin organizacyjny, a zakresy 

                                                      
7 Dz. Urz. MRiF poz. 41, ze zm., zwanego dalej „zarządzeniem MRiF w sprawie organizacji KAS”. 
8 Wykonującego  przed 1 marca 2017 r. zadania w zakresie poboru ww. należności, zwanego dalej 
„UC w Katowicach”. 
9 Jednakże w przypadku niektórych zadań w dalszym ciągu występowała niezgodność stanu 
faktycznego z obowiązującym regulaminem organizacyjnym. 
10 Z wyjątkiem  przypadków wskazanych w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia. 
11 Zwanej dalej „IAS w Katowicach”. 
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indywidualnych uprawnień poszczególnych pracowników – zakresy uprawnień, 
obowiązków i odpowiedzialności.    

Niepełne przygotowanie komórek realizujących zadania związane z poborem 
należności z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku VAT 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych i opłaty paliwowej 
miało wpływ na realizację powierzonych im zadań.  

W wyniku badania 33 (5,2%) postępowań przejętych z dniem 28 lutego 2017 r. z UC 
w Katowicach oraz 40 postępowań, wszczętych w Urzędzie po tym dniu, ustalono, 
że średni czas od daty zaewidencjonowania sprawy w komórce do daty podjęcia 
pierwszej udokumentowanej czynności merytorycznej był dłuższy, niż średni czas 
stwierdzony w wyniku badania analogicznych rodzajów spraw zakończonych przed 
1 marca 2017 r. w urzędach celnych (w odniesieniu do powyższych prób 
odpowiednio o osiem i trzy dni). W wyniku badania drugiej z ww. prób ustalono 
wprawdzie, że średni czas trwania postępowania skrócił się o cztery dni w stosunku 
do średniego czasu stwierdzonego w wyniku badania analogicznych rodzajów spraw 
zakończonych przed 1 marca 2017 r. w urzędach celnych, jednakże średni czas 
trwania postępowania ustalony dla dwóch z czterech badanych rodzajów spraw był 
dłuższy o trzy i 13 dni. 

W większości przypadków zmniejszył się (w porównaniu z analogicznymi 
miesiącami roku poprzedniego) odsetek otrzymanych w okresie od marca  
do czerwca 2018 r. deklaracji/informacji, z których szczegółowe dane wprowadzono 
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni, pomimo iż nie nastąpił istotny wzrost 
liczby tych deklaracji/informacji. W wyniku badania 30 (0,66%) przypadków 
wprowadzenia do systemu ZEFIR2 danych z informacji/deklaracji podatkowych 
w okresie przekraczającym siedem dni stwierdzono, że nie było to spowodowane 
bezczynnością organu, jednakże w pięciu przypadkach błędnie wprowadzono datę 
wpływu deklaracji do Urzędu. 

Przejęcie spraw egzekucyjnych od Dyrektora Izby Celnej w Katowicach12 nastąpiło 
w formie i w terminach zgodnych z procedurą przekazaną przez Ministerstwo 
Finansów. W wyniku badania 15 (6,6%) przejętych spraw stwierdzono jednakże,  
że tylko w ośmiu przypadkach pierwszą czynność od daty zaewidencjonowania 
sprawy w systemie EGAPOLTAX podjęto bez zbędnej zwłoki. W pozostałych 
przypadkach zwłoka ta wyniosła od 63 do 235 dni. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji 

 

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.), 
organizację pracy w Urzędzie określały regulaminy organizacyjne, wprowadzone 
zarządzeniami: 

− Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r.13 (wszedł w życie 
z dniem podpisania); 

− Dyrektora IAS w Katowicach z dnia 9 marca 2017 r.14 (wszedł w życie z dniem 
podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r.), ustalony w związku 
z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej; 

                                                      
12 Zwanej dalej „IC w Katowicach”. 
13 Nr 118/2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego  
w Katowicach. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Dyrektora IAS w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.15 (wszedł w życie z dniem 
podpisania). 

 (dowód: akta kontroli str. 5-110) 

W Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r. (rozdział 8) został uregulowany zakres 
stałych uprawnień zastępców naczelnika i kierowników komórek organizacyjnych 
(m.in. komórek podatku akcyzowego i podatku od gier oraz egzekucji 
administracyjnej) do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii 
w określonych sprawach, a w Regulaminie Organizacyjnym z 2018 r. określone 
uprawnienia nadano również pracownikom zatrudnionym na stanowisku 
samodzielnym. Ponadto, p.o. kierownika i jeden z pracowników komórki podatku 
akcyzowego i podatku od gier posiadali upoważnienia do podejmowania 
rozstrzygnięć i popisywania pism oraz zajmowania stanowiska w sprawach 
(z określeniem kwot, w zakresie których obowiązuje upoważnienie). Pracownicy 
komórek egzekucji administracyjnej posiadali upoważnienia do podpisywania  
pism i dokumentów sporządzonych w toku postępowań egzekucyjnych  
(m.in. zawiadomień, wniosków, ponagleń, protokołów). Powyższe  
indywidualne upoważnienia były zawarte w zakresach uprawnień, obowiązków  
i odpowiedzialności pracowników (część C1 Zakres uprawnień).  

(dowód: akta kontroli str. 58-72, 103-109, 139-155, 294-305, 633-635) 

1.1. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c załącznika nr 8 do zarządzenia MRiF  
w sprawie organizacji KAS, w Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r. i Regulaminie 
Organizacyjnym z 2018 r., w Pionie Orzecznictwa, uwzględniono komórkę podatku 
akcyzowego i podatku od gier, tj. Dział Podatku Akcyzowego i Gier (SPA),  
któremu przypisano zadania, określone w § 2 ust. 4 pkt 3 załącznika nr 8  
do ww. zarządzenia, przy czym zadanie wydawania druków zaświadczeń  
o uzyskanej wygranej uwzględnione w Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r., 
usunięto z Regulaminu Organizacyjnego z 2018 r.  

Zadania, przypisane do komórki SPA w ww. regulaminach, dotyczyły w głównej 
mierze prowadzenia postępowań w zakresie uregulowanym ustawami: 

− z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym16 (obrót krajowy i transakcje 
wewnątrzwspólnotowe);  

− z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych17;  

− ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin18; 

− z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług19 (w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych); 

− z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym20 (w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych 
ciążącej na podmiotach innych niż importer), 

 

                                                                                                                                       
14 Nr 13/2017 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego II Urzędu Skarbowego w Katowicach, 
zwanego dalej „Regulaminem Organizacyjnym z 2017 r.” 
15 Nr 79/2018 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Katowicach, zwanego dalej „Regulaminem Organizacyjnym z 2018 r.” 
16 Dz.U. z 2018 r. poz..1114, ze zm., zwaną dalej „ustawą o podatku akcyzowym”. 
17 Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm. 
18 Dz.U. z 2018 r. poz. 228. 
19 Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.  
20 Dz.U. z 2017 r. poz. 1057, ze zm.  
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Postępowania te, przed 1 marca 2017 r., były objęte właściwością urzędów celnych.  

(dowód: akta kontroli str. 40-41, 91) 

Ponadto, w Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r. i Regulaminie Organizacyjnym 
z 2018 r. przypisano: 

a. przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, 
wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej –  
do zadań Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1) w Pionie Obsługi 
Podatnika, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 i § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 8  
do zarządzenia MRiF w sprawie organizacji KAS; 

b. wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji 
podatkowych oraz innych dokumentów – do zadań Drugiego Działu Obsługi 
Bezpośredniej (SOB-2) w Pionie Obsługi Podatnika, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 
i § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a załącznika nr 8 do zarządzenia MRiF w sprawie organizacji 
KAS; 

c. dokonywanie czynności sprawdzających – do zadań Trzeciego Działu 
Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji 
Międzynarodowej (SKA-3) w Pionie Kontroli, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 5 lit. a i § 2 
ust. 6 pkt 1 lit. d załącznika nr 8 do zarządzenia MRiF w sprawie organizacji 
KAS; 

d. prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg 
w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim 
i państwom trzecim – do zadań Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich 
(SEW-2) w Pionie Poboru i Egzekucji, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i § 2 ust. 5 
pkt 1 lit. d załącznika nr 8 do zarządzenia MRiF w sprawie organizacji KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 38-39, 42, 48, 87, 92-93) 

Powyższe zadania, w odniesieniu do podatku akcyzowego, podatku od gier, 
podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych 
i opłaty paliwowej (tj. należności, których obsługa należała przed 1 marca 2017 r.  
do urzędów celnych), były w Urzędzie realizowane przez:  

− zadania określone w pkt a i b: w okresie od 1 marca do 10 września 2017 r. – 
w komórce SPA, w okresie od 11 września 2017 r. do 20 maja 2018 r. – 
w komórce SKA-3, a od 21 maja 2018 r. – w komórce SOB-2 (przy czym 
zadania związane z deklaracjami wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych, pozostały w komórce SPA); 

− zadania określone w pkt c: w okresie od 1 marca do 10 września 2017 r. – 
w komórce SPA, a od 11 września 2017 r. – w komórce SKA-3 (przy czym 
zadania związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych, 
pozostały w komórce SPA); 

− zadania określone w pkt d: w okresie od 1 marca do 25 września 2017 r. – 
w komórce SPA, a od 26 września 2017 r. – w komórce SEW-2. 

(dowód: akta kontroli str. 133) 

Naczelnik Urzędu wyjaśniła: „…na chwilę przejęcia spraw faktycznie funkcjonował 
tylko dział SPA, natomiast pracownicy przydzieleni do SKA-3 zostali przejęci pod 
kierownictwo SPA…” 

(dowód: akta kontroli str. 587) 
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Przed 1 marca 2017 r. były Naczelnik Urzędu nie uczestniczył w określaniu potrzeb 
kadrowych komórek SPA i SKA-3 (w tym nie sporządzał analiz w tym zakresie), 
które były ustalane na poziomie IAS w Katowicach. Wyjaśnił, że nie miał wpływu  
na liczbę osób (29), które miały przyjść z UC w Katowicach do realizacji nowych 
zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier. 

(dowód: akta kontroli str. 630) 

Po 1 marca 2017 r., były Naczelnik Urzędu zwracał się do Dyrektora IAS 
w Katowicach, pismami z dnia 10 marca, 9 maja, 23 czerwca, 7 lipca oraz  
30 października 2017 r., o przyznanie dodatkowych etatów/wytypowanie 
pracowników, w związku z niewystarczającą obsadą kadrową w stosunku  
do obciążenia zadaniami w zakresie podatku akcyzowego. W pismach tych były 
Naczelnik Urzędu zwracał uwagę m.in. na: 

− zmniejszający się stan kadrowy w komórce SPA i SKA-3 (z powodu nabywania 
przez pracowników praw emerytalnych, przeniesienia pracownika do Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, nieprzyjęcie przez pracownika 
propozycji zatrudnienia); 

− redukcję liczby etatów „akcyzowych” w stosunku do stanu przed 1 marca 
2017 r.; 

− niewykonywanie zadania rejestracji i zatwierdzania deklaracji podatkowych 
w systemie ZEFIR2 w terminie wskazanym w piśmie skierowanym przez 
Ministerstwo Finansów do izb administracji skarbowej z dnia 30 czerwca 2017 r. 
(najpóźniej w następnym dniu roboczym); 

− problemy kadrowe z obsługą systemów EMCS, ELO. 

(dowód: akta kontroli str. 111-122, 632) 

W odpowiedzi na pismo Zastępcy Dyrektora IAS w Katowicach, pismem z dnia  
29 czerwca 2017 r. były Naczelnik Urzędu poinformował o następujących 
potrzebach kadrowych w komórkach realizujących zadania z zakresu podatku 
akcyzowego: siedem etatów dla prowadzenia czynności sprawdzających, trzy etaty 
dla wykonywania orzecznictwa i dwa etaty dla obsługi kancelaryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 112) 

Pismem z dnia 7 lutego 2018 r., Dyrektor IAS w Katowicach poinformował byłego 
Naczelnika Urzędu o przyznaniu czterech etatów, w tym dwóch na zabezpieczenie 
realizacji zadań związanych z podatkiem akcyzowym. Pomimo tego, pismem z dnia 
24 lipca 2018 r. Naczelnik Urzędu poinformowała Dyrektora IAS w Katowicach 
o występującej w dalszym ciągu, niewystarczającej obsadzie kadrowej w komórkach 
organizacyjnych realizujących zadania w zakresie podatku akcyzowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 123) 

Naczelnik Urzędu wyjaśniła: „Komórki podatku akcyzowego oraz podatku od gier  
od czasu włączenia w struktury Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 
charakteryzuje duża fluktuacja kadry. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Katowicach bezpośrednio reagował i reaguje na pojawiające się potrzeby 
dotyczące uzupełnienia braków kadrowych. Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach w zakresie swoich uprawnień, celem zoptymalizowania 
procesów realizowanych w tych komórkach, przesunął od 1 czerwca 2018 r. część 
zadań, np. wprowadzanie deklaracji, rejestrację podatników, obsługę kancelaryjną 
do innych komórek Drugiego Urzędu Skarbowego. To pozwoliło na odciążenie 
części pracowników komórek ds. akcyzy i gier. W okresie od stycznia 2018 r.  
do 20 maja 2018 r. oddelegowano również pracownika do komórki SKA-3. Ponadto, 
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z uwagi na konieczność zaradzenia problemom kadrowym, skierowano do 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach pismo wskazujące na dalszą 
konieczność uzupełnienia kolejnych braków kadrowych. Powyższe działania to 
wynik potwierdzenia bieżącego monitorowania przez Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach obciążenia pracą i terminowości realizacji zadań przez 
komórki podatku akcyzowego i gier”. 

(dowód: akta kontroli str. 585-586) 

W latach 2017–2018 r. (wg stanu na dzień 1 marca, 1 września i 31 grudnia 2017 r. 
oraz 30 czerwca 2018 r.) zatrudnienie w komórce SPA wykazywało tendencję 
malejącą (w powyższym okresie zmniejszyło się o 31,6%) i wynosiło odpowiednio 
19, 18, 14 i 13 etatów, a zatrudnienie w komórce SKA-3 wahało się i wynosiło 
odpowiednio 10, dziewięć, 11 i 10 etatów, w sytuacji gdy, przed reorganizacją 
(według stanu na koniec 2016 r.) zatrudnienie w komórkach podatku akcyzowego 
i podatku od gier UC w Katowicach wynosiło 32 etaty. 

Wszyscy pracownicy (29) ww. komórek (według stanu na dzień 1 marca 2017 r.), 
byli poprzednio zatrudnieni w UC w Katowicach (w komórkach podatku akcyzowego 
i podatku od gier tej jednostki – 19). W ww. komórkach zatrudniono ponadto  
trzy osoby, z tego jedną w komórce SPA (przed 1 marca 2017 r. pracowała ona 
w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach21) oraz dwie w komórce SKA-3 (w tym 
jedną przeniesioną z Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie).   

 (dowód: akta kontroli str. 136, 249, 621) 

W związku z nową strukturą organizacyjną, pracownikom komórek SPA, SKA-3 
i SEW-2 (według stanu na 1 marca 2017 r.), przedstawiono zakresy uprawnień, 
obowiązków i odpowiedzialności, odpowiednio: 

− w okresie od 31 maja do 1 września 2017 r. i 3 kwietnia 2018 r. (przy czym dwie 
osoby zostały przeniesione do innej jednostki organizacyjnej); 

− w okresie od 27 lipca do 7 sierpnia 2017 r. (przy czym dwie osoby nie 
potwierdziły podpisem otrzymania zakresów uprawnień, obowiązków 
i odpowiedzialności, sporządzonych 10 i 24 lipca 2017 r.); 

− w okresie od 5 kwietnia do 31 maja 2017 r. 

NIK zwraca uwagę na znaczny odstęp czasowy pomiędzy 31 maja 2017 r., 
tj. terminem na złożenie pracownikowi pisemnej propozycji określającej nowe 
warunki zatrudnienia (określonym w art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającej KAS), 
a przedstawieniem zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 78,9% 
pracowników komórki SPA (w 13 przypadkach od 17 czerwca do 1 września 2017 r. 
i w dwóch przypadkach 3 kwietnia 2018 r.) i 80,0% pracowników komórki SKA-3  
(od 27 lipca do 7 sierpnia 2017 r.). Pracownik, który podejmuje pracę na określonym 
stanowisku, powinien zostać zapoznany z zakresem swoich obowiązków 
i uprawnień oraz sposobem wykonywania pracy. Forma pisemna pozwala na 
udokumentowanie zakresu oczekiwań stron (pracodawcy i pracownika).  

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników komórek SPA 
i SKA-3 wydano w dniu 19 maja 2017 r., z wyjątkiem jednego przypadku, w którym 
wydano je 22 maja 2017 r., a dla pracowników SEW-2 – 3 kwietnia 2017 r., 
tj. w terminie określonym w art. 231 ustawy wprowadzającej KAS (31 maja 2017 r.), 
w którym zachowują ważność dotychczasowe upoważnienia. Pracownicy otrzymali  

                                                      
21 Zwanym dalej „UKS w Katowicach”. 
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upoważnienia do pięciu dni od ich sporządzenia, z wyjątkiem dwóch przypadków, 
w których otrzymali je, w związku z nieobecnością w pracy (urlop), odpowiednio  
po ośmiu i 14 dniach. 

(dowód: akta kontroli str. 128-132) 

Uprawnienia do obsługi systemu ZEFIR2, na dzień 1 marca 2017 r., posiadało 
23 pracowników SPA i SKA-3. Dwóm pracownikom uprawnienia te nadano 26 maja 
2017 r., a jednemu, z uwagi na długotrwałą nieobecność spowodowaną chorobą, 
w maju 2018 r. Pozostałym trzem osobom nie nadano uprawnień do obsługi 
systemu ZEFIR2, gdyż nie wykonywały one zadań, które wymagałyby posiadania 
takich uprawnień.     

 (dowód: akta kontroli str. 620) 

Pracownicy komórek SPA i SKA-3 nie uczestniczyli w specjalistycznych 
szkoleniach, w zakresie realizowanych przez nich zadań, w sytuacji gdy część 
z nich nie posiadała doświadczenia zawodowego w komórkach podatku 
akcyzowego i podatku od gier w urzędzie celnym. W celu podnoszenia kwalifikacji, 
jak wyjaśniła Naczelnik Urzędu, prowadzono mentoring.  

 (dowód: akta kontroli str.620) 

NIK zwraca uwagę, że zasadnym było zapewnienie udziału pracowników komórek 
SPA i SKA-3, realizujących nowe zadania, w specjalistycznych szkoleniach 
uzupełniających lukę kompetencyjną w zdiagnozowanym obszarze, w celu 
zapewnienia ciągłości działania w pierwszym okresie funkcjonowania nowych 
jednostek organizacyjnych KAS i minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą. 
Niezapewnienie pracownikom wyspecjalizowanych szkoleń mogło się przyczynić, 
zdaniem NIK, do podejmowania spraw w czasie dłuższym niż miało to miejsce 
w urzędach celnych przed utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej  
(co opisano poniżej w pkt 2.1.1. niniejszego wystąpienia). Powodowało również 
dodatkowe obciążenie pracą doświadczonych pracowników, w sytuacji 
występujących niedoborów kadrowych. 

Niealokowanie w całości pracowników, realizujących przed 1 marca 2017 r. zadania 
z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier, do wykonywania tych zadań 
w Urzędzie, niewystarczającą liczbę pracowników, niedysponowanie przez nich 
wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi skutecznie i efektywnie wypełniać 
powierzone zadania oraz nieprzypisanie w Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r. 
całości zadań z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier do właściwych 
komórek organizacyjnych, zostało stwierdzone w Urzędzie również w wyniku  
audytu pn. Realizacja zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier 
w kontekście utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzonego 
przez Ministerstwo Finansów w okresie od czerwca do listopada 2017 r. w izbach 
administracji skarbowej i urzędach skarbowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 166-168) 

1.2. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 4 załącznika nr 8 do zarządzenia MRiF 
w sprawie organizacji KAS, w Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r. i Regulaminie 
Organizacyjnym z 2018 r., w Pionie Poboru i Egzekucji, uwzględniono komórki 
egzekucji administracyjnej, tj. Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1) 
oraz Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów (SEE-2), którym 
przypisano odpowiednie zadania w zakresie egzekucji administracyjnej, określone 
w § 2 ust. 5 pkt 2 załącznika nr 8 do ww. zarządzenia, a komórce SEE-2 – również 
zadania w zakresie likwidacji towarów, określone w § 2 ust. 5 pkt 4 załącznika nr 8 
do ww. zarządzenia.  
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Zadania w zakresie egzekucji administracyjnej, określone w Regulaminie 
Organizacyjnym z 2017 r. i Regulaminie Organizacyjnym z 2018 r., polegały m.in. 
na: 

− badaniu prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń 
zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalności 
prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia;  

− prowadzeniu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;  

− zabezpieczaniu należności pieniężnych; 

− orzekaniu w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;  

− poszukiwaniu majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych i zabezpieczających. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-44, 94-95) 

Pismem z dnia 22 lutego 2017 r. Dyrektor IAS w Katowicach poinformował o liczbie 
pracowników planowanych do przeniesienia z urzędów celnych województwa 
śląskiego, IC w Katowicach i UKS w Katowicach do poszczególnych urzędów 
skarbowych, celem wsparcia komórek egzekucyjnych oraz wykonujących czynności 
rejestracyjne lub czynności analityczne i sprawdzające. W przypadku Urzędu nie 
przewidziano wsparcia komórki egzekucji. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 28 lutego 
2017 r., były Naczelnik Urzędu podniósł kwestię dodatkowych zadań, dotyczących 
przepadku i likwidacji towarów, które miały być realizowane przez tę komórkę. 
Wnosił o wsparcie kadrowe (dwa etaty), poprzez przekazanie pracowników  
IC w Katowicach, wykonujących dotychczas zadania w powyższym zakresie. Były 
Naczelnik Urzędu zwrócił również uwagę na obowiązek realizacji tytułów 
wykonawczych, realizowanych uprzednio przez ww. jednostkę.  

W piśmie z dnia 19 kwietnia 2017 r., Dyrektor IAS w Katowicach poinformowała 
byłego Naczelnika Urzędu, iż w związku z trwającym procesem tworzenia Krajowej 
Administracji Skarbowej i niezakończoną alokacją zasobów osobowych, nie jest 
możliwe zwiększenie etatów planistycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 307-311) 

Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że nie występowano ponownie do Dyrektora IAS 
w Katowicach o zasilenie kadrowe komórek SEE, gdyż liczba tytułów wykonawczych 
przejętych od IC w Katowicach nie spowodowała istotnego obciążenia pracą tych 
komórek.   

(dowód: akta kontroli str. 621) 

W latach 2017–2018 r. (wg stanu na dzień 1 marca, 1 września i 31 grudnia 2017 r. 
oraz 30 czerwca 2018 r.) zatrudnienie w komórkach  SEE-1 i SEE-2 wykazywało 
tendencję malejącą (w powyższym okresie zmniejszyło się o 28,6%) i wynosiło 
odpowiednio 35 (18 i 17), 31 (16 i 15), 31 (16 i 15) i 25 (10 i 15) etatów, w sytuacji 
gdy, przed reorganizacją (według stanu na koniec 2016 r.), zatrudnienie  
w ww. komórkach22 wynosiło 34 etaty (po 17 etatów na komórkę).  

Zwiększenie zatrudnienia według stanu na 1 marca 2017 r., w porównaniu  
ze stanem na 31 grudnia 2016 r., wynikało z przyjęcia do pracy z dniem 5 stycznia 
2017 r. jednej osoby na zastępstwo (ze znajomością obsługi EGAPOLTAX 
w związku z uprzednim zatrudnieniem w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 

                                                      
22 Oznaczonych przed 1 marca 2017 r. symbolami EA-1 i EA-2. 
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w Katowicach). Komórki SEE-1 i SEE-2 nie zostały zasilone kadrowo osobami 
zatrudnionymi przed 1 marca 2017 r. w IC w Katowicach, ani w urzędach celnych.    

 (dowód: akta kontroli str. 124-125, 292, 306) 

W związku z nową strukturą organizacyjną, pracownikom komórek SEE-1 i SEE-2 
(według stanu na 1 marca 2017 r.), przedstawiono zakresy uprawnień, obowiązków 
i odpowiedzialności odpowiednio: 

− w okresie od 16 stycznia do 29 maja 2018 r. (przy czym pięć osób nie otrzymało 
zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności związanych z tą komórką 
z uwagi na wcześniejsze przeniesienie do innej komórki lub jednostki 
organizacyjnej albo długotrwałą nieobecność w pracy, a jedna osoba nie podała 
daty, potwierdzając podpisem otrzymanie zakresu uprawnień, obowiązków 
i odpowiedzialności sporządzonego 11 sierpnia 2017 r.);   

− w okresie od 6 kwietnia do 16 sierpnia 2017 r. (przy czym jedna osoba nie 
otrzymała zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w związku 
z długotrwałą nieobecnością w pracy). 

NIK zwraca uwagę na znaczny odstęp czasowy pomiędzy 31 maja 2017 r., 
tj. terminem na złożenie pracownikowi pisemnej propozycji określającej nowe 
warunki zatrudnienia (określonym w art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającej KAS), 
a przedstawieniem części pracowników komórek SEE-1 i SEE-2 nowych  
zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. W komórce SEE-1, 66,7% 
pracowników otrzymało zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
dopiero w okresie od 16 stycznia do 29 maja 2018 r., jednakże nie uległy one 
zasadniczym zmianom w stosunku do zakresów przedstawionych pracownikom 
przed wprowadzeniem struktury organizacyjnej w ramach Krajowej Administracji 
Skarbowej (zmienił się symbol komórki z EA-1 na SEE-1). W przypadku komórki 
SEE-2, 82,4% pracowników otrzymało zakresy uprawnień, obowiązków 
i  odpowiedzialności w okresie od 23 czerwca do 16 sierpnia 2017 r. 

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników ww. komórek 
wydano (z wyjątkiem trzech przypadków długotrwałej nieobecności w pracy)  
w dniach 9 i 10 marca 2017 r. oraz w okresie od 3 kwietnia do 1 czerwca 2017 r., 
tj. najpóźniej w następnym dniu po terminie określonym w art. 231 ustawy 
wprowadzającej KAS (31 maja 2017 r.), w którym zachowują ważność 
dotychczasowe upoważnienia. Pracownicy otrzymali upoważnienia do pięciu dni  
od ich sporządzenia, z wyjątkiem dwóch przypadków, w których, w związku 
z nieobecnością w pracy (zwolnienie lekarskie, urlop) otrzymali je po 18 i 49 dniach.   

Wszyscy pracownicy komórek SEE-1 i SEE-2 Urzędu na dzień 1 marca 2017 r. 
posiadali uprawnienia do obsługi aplikacji EGAPOLTAX.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-129, 293) 

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

1. W Regulaminie Organizacyjnym z 2017 r., komórce SPA przypisano zadanie 
wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej, w sytuacji gdy do realizacji 
tego zadania został wyznaczony Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście, w myśl § 1 rozporządzenia Miniasta Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej23.  

(dowód: akta kontroli str. 41) 
                                                      
23 Dz.U. poz. 362. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Były Naczelnik Urzędu wyjaśnił: „Z tego co pamiętam, pracownicy Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach uczestniczący w procesie nadawania regulaminów 
organizacyjnych urzędom skarbowym prezentowali stanowisko, które nie podlegało 
negocjacji, że zapisy nowych regulaminów powinny być w swojej treści jak 
najbardziej zgodne z określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów modelem. 
Dlatego też najprawdopodobniej w Regulaminie organizacyjnym Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach znalazł się zapis, o którym mowa w pytaniu. Zapewne 
wpływ na to miał także fakt braku wystarczającej wiedzy, co do zakresu zadań 
przejmowanych przez niektóre urzędy skarbowe wśród osób zajmujących się 
w administracji podatkowej zadaniem wdrożenia nowych regulaminów 
organizacyjnych oraz towarzyszący konsolidacji pośpiech”. 

 (dowód: akta kontroli str. 628-629) 

W Regulaminie Organizacyjnym z 2018 r., obowiązującym od 29 maja 2018 r., 
z katalogu realizowanych zadań usunięto wydawanie druków zaświadczeń 
o uzyskanej wygranej. 

(dowód: akta kontroli str. 77-110) 

2. Zadania dotyczące podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku VAT 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych i opłaty paliwowej, 
wykonywały inne komórki organizacyjne niż to ustalono w Regulaminie 
Organizacyjnym z 2017 r. oraz Regulaminie Organizacyjnym z 2018 r., tj.   

a. zadanie przyjmowania i ewidencjonowania składanych deklaracji podatkowych 
i innych dokumentów;  

b. zadanie wprowadzania do systemu informatycznego danych szczegółowych 
z deklaracji podatkowych i innych dokumentów; 

c. zadanie przeprowadzania czynności sprawdzających; 

d. zadanie prowadzenia spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych;  

od marca do września 2017 r. wykonywano w komórce SPA, po tym okresie zadania 
wymienione w pkt a i b realizowano w komórce SKA-3 (do maja 2018 r.), 
a następnie – w komórce SOB-224, w sytuacji gdy zadania te przypisano 
odpowiednio do komórek: SOB-1, SOB-2, SKA-3 i SEW-2.  

(dowód: akta kontroli str. 133) 

Były Naczelnik Urzędu wyjaśnił, iż postanowiono, że w początkowym okresie po 
1 marca 2017 r. zadania wykonywane uprzednio w UC w Katowicach będą 
realizowały komórki SPA i SKA-3, z uwagi na to, iż w komórkach tych zatrudniono 
byłych funkcjonariuszy tego urzędu, posiadających wystarczające  kwalifikacje, 
natomiast pracownicy innych komórek organizacyjnych takich kwalifikacji wówczas 
nie posiadali.   

(dowód: akta kontroli str. 629) 

Zastępca Naczelnika Urzędu wyjaśniła, że powodem przyjmowania, 
ewidencjonowania i wprowadzania do systemu informatycznego deklaracji przez 
pracowników SPA i SKA-3 mogło być usytuowanie tych komórek w innej lokalizacji – 
w budynku znajdującym się w innej części miasta i takie rozwiązanie pozwoliło  

                                                      
24 Przy czym zadania  przyjmowania, ewidencjonowania i wprowadzania do systemu 
informatycznego danych szczegółowych z deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów  
i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz zadanie 
przeprowadzania czynności sprawdzających w tym zakresie, pozostały w komórce SPA. 
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na szybszą obsługę deklaracji. Naczelnik Urzędu wyjaśniła ponadto, że 
pozostawienie deklaracji AKC-UA w komórce SPA wynika ze specyfiki tego 
dokumentu i wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wykonywanych 
tylko w tej komórce, tj. przyjęcia i zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego. 
Dokonywanie czynności sprawdzających i udzielanie ulg w spłacie zobowiązań  
w komórce SPA, zamiast w komórkach SKA-3 i SEW-2 (do września 2017 r.) 
wynikało z toczącego się procesu włączania w pełni tych komórek w strukturę 
organizacyjną Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 620, 623) 

NIK zauważa, że właściwość poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, 
określona w obowiązujących regulaminach organizacyjnych, została uzgodniona 
i zatwierdzona przez Dyrektora IAS w Katowicach.  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

 
2. Realizacja ustawowych zadań  

2.1. W zakresie sposobu przygotowania i przekazywania do urzędów  
skarbowych spraw określonych w § 2 ust. 4 pkt 3 załącznika nr 8 do zarządzenia 
MRiF w sprawie organizacji KAS oraz spraw obejmujących przyjmowanie,  
ewidencjonowanie i wprowadzanie danych do systemu ZEFIR2 
z deklaracji/informacji podatkowych, prowadzenie czynności sprawdzających oraz 
udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, obowiązywały  następujące 
wytyczne opracowane w Ministerstwie Finansów:  

a) Procedura przejęcia zadań w zakresie poboru należności z tytułu podatku 
akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku  
od wydobycia niektórych kopalin wraz z procesami poboru przy wsparciu systemów 
informatycznych użytkowanych w resorcie finansów w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej, określająca katalog zadań i dokumentów w zakresie ww. 
podatków/opłaty (m.in.: akt postępowań podatkowych, w tym postępowań w sprawie 
udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, dokumentów dotyczących 
czynności sprawdzających, deklaracji/informacji, rejestrów podatników i akt 
rejestracyjnych), przejmowanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej  
od dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych. 

b) Procedura pn. Postępowanie z dokumentacją spraw zakończonych 
i niezakończonych dla jednostek zaprzestających działalności i jednostek 
przejmujących zadania, określająca m.in. formę (protokoły, zbiorcze protokoły) 
i terminy przekazania dokumentacji (do dyrektorów izb administracji skarbowej –  
28 lutego 2017 r., do właściwych jednostek organizacyjnych KAS – 7 marca 2017 r.) 
oraz rejestracji (31 grudnia 2017 r.) spraw niezakończonych w jednostkach  
organizacyjnych zaprzestających działalności. 

 (Dowód: akta kontroli str. notatka 466-522, 557-560) 

W dniu 28 lutego 2017 r. Urząd przejął 2 480 spraw z zakresu zadań realizowanych 
przez komórki podatku akcyzowego i podatku od gier UC w Katowicach (w tym  
639 wszczętych postępowań podatkowych oraz 41 spraw zakwalifikowanych do 
przeprowadzenia czynności sprawdzających) 

(dowód: akta kontroli str. 393-394) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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UC w Katowicach przekazał do Urzędu cztery zgłoszenia o planowanym nabyciu 
wewnątrzwspólnotowym oraz dwie deklaracje dla podatku akcyzowego, których  
nie wprowadził do systemu ZEFIR2. Obowiązek ten zrealizowano w Urzędzie  
(2 i 17 marca 2018 r. oraz 4 lipca 2018 r.).   

(dowód: akta kontroli str. 395-397) 

W sprawie okoliczności wprowadzenia do systemu ZEFIR2 deklaracji dla podatku 
akcyzowego w dniu 4 lipca 2018 r., Naczelnik Urzędu wyjaśniła „Korekta deklaracji 
AKC-4/331000/2016/00896-01 została złożona w związku ze zmniejszeniem ilości 
opodatkowanych wyrobów akcyzowych, a tym samym zmniejszeniem kwoty 
podatku akcyzowego do zapłaty. Wobec powyższego funkcjonariusz celny 
w ramach czynności sprawdzających wystąpił do podatnika o wyjaśnienie przyczyn 
złożenia przedmiotowej korekty oraz przedłożenia kserokopii dokumentów 
potwierdzających ilość opodatkowanego piwa za miesiąc czerwiec 2016 r. Mimo 
3-krotnego wezwania podatnik nie odpowiedział na wezwanie.  Funkcjonariusz 
prowadzący sprawę został w międzyczasie przeniesiony do innej komórki. 
W związku z długim czasem prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie deklarację wprowadzono do systemu ZEFIR 2 w dniu 04.07.2018 r., 
jednocześnie ponownie wzywając podatnika do złożenia wyjaśnień i  kserokopii 
dokumentów”.  

(dowód: akta kontroli str. 590) 

2.1.1. W wyniku badania 10 (24,4%) przejętych spraw zakwalifikowanych  
do przeprowadzenia czynności sprawdzających ustalono, że czynności te zostały 
w Urzędzie przeprowadzone.  

(dowód: akta kontroli str. 404-413) 

W wyniku badania 33 (5,2%) postępowań przejętych z dniem 28 lutego 2017 r.  
z UC w Katowicach25, z tego:  

a) 10 postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o podatku akcyzowym; 

b) trzy postępowania dotyczące stosowania generalnego i ryczałtowego 
zabezpieczenia akcyzowego; 

c) 10 postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych 
znaków akcyzy; 

d) 10 postępowań dotyczących udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań w podatku 
akcyzowym; 

ustalono, że: 

� okres od daty zaewidencjonowania sprawy w komórce SPA26 do daty podjęcia 
pierwszej, udokumentowanej czynności merytorycznej wynosił średnio 14 dni, 
w sytuacji gdy badanie analogicznej próby postępowań zakończonych 
w urzędach celnych przed 1 marca 2017 r. wykazało, że okres ten wynosił 
średnio sześć dni, odpowiednio dla postępowań, o których mowa powyżej  
w pkt a-d:  

a. średnio 17,2 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 12,6 dnia;  

                                                      
25 Nie wystąpiły przypadki przejęcia postępowań dotyczących zabezpieczenia wykonania zobowiązań 
podatkowych, natomiast w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia 
akcyzowego przejęto trzy postępowania. 
26 Data przejęcia spraw przez Urząd – 28 lutego 2017 r.  
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b. średnio 17,7 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało  
średnio 3,6 dnia;   

c. średnio 10,8 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 4,2 dnia;  

d. średnio 12,9 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 3,7 dnia; 

� okres od daty przejęcia sprawy do daty zakończenia postępowania wynosił 
średnio 26,4 dnia, odpowiednio dla postępowań, o których mowa powyżej  
w pkt a-d: 26,1; 26,3; 19,6 i 33,6 dnia. 

 (dowód: akta kontroli str. 539-546)  

W wyniku badania 40 postępowań, wszczętych w Urzędzie po dniu 28 lutego  
2017 r., z tego:  

a) 10 postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o podatku akcyzowym; 

b) 10 postępowań dotyczących stosowania generalnego i ryczałtowego 
zabezpieczenia akcyzowego; 

c) 10 postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych 
znaków akcyzy; 

d) 10 postępowań dotyczących udzielania zezwoleń na wykonywanie działalności 
w zakresie podatku akcyzowego; 

ustalono, że: 

� okres od daty zaewidencjonowania sprawy w komórce SPA do daty podjęcia 
pierwszej, udokumentowanej czynności merytorycznej wynosił średnio 9,8 dnia, 
w sytuacji gdy badanie analogicznej próby postępowań zakończonych 
w urzędach celnych przed 1 marca 2017 r. wykazało, że okres ten wynosił 
średnio 6,6 dnia, odpowiednio dla postępowań, o których mowa powyżej w pkt 
a-d:  

a. średnio 18,1 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 12,6 dnia;  

b. średnio 5,8 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 3,6 dnia;   

c. średnio 4,6 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 4,2 dnia; 

d. średnio 10,6 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 5,9 dnia; 

� okres od daty wszczęcia do daty zakończenia postępowania wynosił średnio 
23,7 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby postępowań 
zakończonych w urzędach celnych przed 1 marca 2017 r. wykazało, że okres 
ten wynosił średnio 27,6 dnia, odpowiednio dla postępowań, o których mowa 
powyżej w pkt a-d:  

a. średnio 34,2 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby postępowań  
zakończonych w urzędach celnych przed 1 marca 2017 r. wykazało,  
że okres ten wynosił średnio 43,4 dnia;  

b. średnio 8,4 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 31 dni;   

c. średnio 12,5 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 9,1 dnia;  
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d. średnio 39,8 dnia, w sytuacji gdy badanie analogicznej próby wykazało 
średnio 27 dni.  

 (dowód: akta kontroli str. 547-556) 

Do podejmowania spraw w czasie dłuższym niż miało to miejsce w urzędach 
celnych przed utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej mogło się przyczynić, 
zdaniem NIK, niezapewnienie pracownikom wyspecjalizowanych szkoleń. 

2.1.2. W Urzędzie wprowadzono do systemu ZEFIR2 szczegółowe dane łącznie 
z 29 854 deklaracji dla podatku akcyzowego (28 004, tj. 93,8%), informacji 
wymaganych ustawą o podatku akcyzowym (1 632, tj. 5,5%), deklaracji dla podatku 
od gier (91, tj. 0,3%), deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (70, tj. 0,2%)  
oraz informacji w sprawie opłaty paliwowej (57, tj. 0,2%), otrzymanych w okresie  
od marca do grudnia 2017 r.27  

Wprowadzono również szczegółowe dane łącznie z 12 286 ww. deklaracji/informacji 
otrzymanych w okresie od marca do czerwca 2018 r.28 (odpowiednio 11 647, 
tj. 94,8%; 570, tj. 4,6%; 14, tj. 0,1%; 32, tj. 0,3%; 23, tj. 0,2%). 

a) Spośród 28 004 deklaracji dla podatku akcyzowego, które wpłynęły do Urzędu 
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r., do systemu ZEFIR2 wprowadzono 
szczegółowe dane w 78,7% przypadków – do trzech dni, w 12,0%  –  od czterech  
do siedmiu dni, w 8,0% – od ośmiu do 30 dni i w 1,2% – w okresie przekraczającym 
30 dni od daty wpływu deklaracji do Urzędu. Spośród 11 647 deklaracji dla podatku 
akcyzowego, które wpłynęły do Urzędu w okresie od 1 marca do 30 czerwca  
2018 r., do systemu ZEFIR2 wprowadzono szczegółowe dane w 73,6% przypadków 
– do trzech dni, w 13,0% przypadków – w okresie od czterech do siedmiu dni,  
w 12,8% – od ośmiu do 30 dni i w 0,6% – w okresie przekraczającym 30 dni od daty 
wpływu deklaracji do Urzędu.  

Największy odsetek deklaracji, z których szczegółowe dane wprowadzono  
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni od daty wpływu do Urzędu, wystąpił 
w maju 2017 r. (90,1% przy 3 040 otrzymanych deklaracjach), a najniższy – 
w marcu 2018 r. (57,4% przy 3 009 otrzymanych deklaracjach). Największy odsetek 
deklaracji, z których szczegółowe dane wprowadzono do systemu ZEFIR2 w okresie 
powyżej 30 dni od daty wpływu do Urzędu, wystąpił w przypadku deklaracji 
złożonych w październiku 2017 r. (1,8% przy 2 994 deklaracjach), a w przypadku 
deklaracji złożonych w czerwcu 2018 r. (2 816), w ogóle nie wystąpiły takie 
przypadki.  

Z porównania poszczególnych miesięcy od marca do czerwca 2018 r. (wpływ 
łącznie 11 647 deklaracji) z analogicznymi miesiącami 2017 r. (wpływ łącznie 11 969 
deklaracji) wynikało, że pomimo iż nie nastąpił istotny wzrost liczby otrzymanych 
deklaracji29, zmniejszył się odsetek deklaracji, z których szczegółowe dane 
wprowadzono do systemu ZEFIR2 do trzech dni od daty wpływu deklaracji  
do Urzędu (odpowiednio o 21,7; 8,9; 11,5 i 2,1 punktu procentowego). 

b) Spośród 1 632 informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, które 
wpłynęły do Urzędu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r., do systemu 
ZEFIR2 wprowadzono szczegółowe dane w 59,6% przypadków – do trzech, 
w 27,9% -- od czterech do siedmiu dni, w 12,1% – od ośmiu do 30 dni i w 0,3% – 

                                                      
27 Nie wystąpiły przypadki złożenia deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. 
28 Jw.  
29 W marcu i kwietniu wpłynęło odpowiednio o cztery i osiem deklaracji więcej, a w maju i czerwcu –  
o  odpowiednio 224 i 110 deklaracji mniej). 
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w okresie przekraczającym 30 dni od daty wpływu informacji do Urzędu. Spośród 
570 informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, które wpłynęły  
do Urzędu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2018 r., do systemu ZEFIR2 
wprowadzono szczegółowe dane w 42,8% przypadków – do trzech dni, w 43,2% – 
od czterech do siedmiu dni, w 13,9%  – od ośmiu do 30 dni i w 0,2% – w okresie 
przekraczającym 30 dni od daty wpływu informacji do Urzędu.  

Największy odsetek informacji, z których szczegółowe dane wprowadzono  
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni od daty wpływu do Urzędu,  
wystąpił w przypadku informacji złożonych w czerwcu 2017 r. (78,6%, przy 159 
informacjach), a najniższy – w grudniu 2017 r. (29,8% przy 121 informacjach). 
Wprowadzenie szczegółowych danych do systemu ZEFIR2 w okresie powyżej  
30 dni wystąpiło w przypadku informacji złożonych w maju (1,0% przy 192 
informacjach), czerwcu (0,6% przy 159 informacjach), sierpniu (0,6% przy 174 
informacjach) i marcu (0,5% przy 185 informacjach) 2017 r. oraz maju 2018 r.  
(0,8% przy 132 informacjach).  

Z porównania poszczególnych miesięcy od marca do czerwca 2018 r. (wpływ 
łącznie 570 informacji) z analogicznymi miesiącami 2017 r. (wpływ łącznie  
674 informacji) wynikało, że pomimo iż nie nastąpił istotny wzrost liczby 
otrzymanych informacji30, zmniejszył się odsetek informacji, z których szczegółowe 
dane wprowadzono do systemu ZEFIR2 do trzech dni od daty wpływu informacji  
do Urzędu (odpowiednio o 3,6; 22,1; 8,1 i 43,0 punktu procentowego).  

 (dowód: akta kontroli str. 460-464) 

c) Spośród 91 deklaracji dla podatku od gier, które wpłynęły do Urzędu w okresie  
od 1 marca do 31 grudnia 2017 r., do systemu ZEFIR2 wprowadzono szczegółowe 
dane w 17,6% przypadków – do trzech dni, w 15,4% – od czterech do siedmiu dni, 
w 3,3% – od ośmiu do 30 dni i w 63,7% – w okresie przekraczającym 30 dni od daty 
wpływu deklaracji do Urzędu. Spośród 14 deklaracji dla podatku od gier, które 
wpłynęły do Urzędu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2018 r., do systemu 
ZEFIR2 wprowadzono szczegółowe dane w 28,6% przypadków – do trzech dni, 
w 57,1% – od czterech do siedmiu dni i w 14,3% – od ośmiu do 30 dni od daty 
wpływu deklaracji do Urzędu.  

Największy odsetek deklaracji, z których szczegółowe dane wprowadzono  
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni od daty wpływu do Urzędu, wystąpił 
w przypadku deklaracji złożonych w październiku 2017 r. (100,0%, przy dwóch 
deklaracjach), a najniższy – w grudniu 2017 r. (1,7% przy 58 deklaracjach). 
Wprowadzenie szczegółowych danych do systemu ZEFIR2 w okresie powyżej  
30 dni wystąpiło w przypadku deklaracji złożonych w grudniu (94,8% przy  
58 deklaracjach), maju (40,0% przy pięciu deklaracjach) i lipcu (25,0% przy czterech 
deklaracjach) 2017 r.  

Z porównania poszczególnych miesięcy od marca do czerwca 2018 r.  
(wpływ łącznie 14 deklaracji) z analogicznymi miesiącami 2017 r. (wpływ łącznie  
16 deklaracji) wynikało, że w okresie od marca do maja, pomimo iż nie nastąpił 
istotny wzrost liczby otrzymanych deklaracji31, zmniejszył się odsetek deklaracji,  
z których szczegółowe dane wprowadzono do systemu ZEFIR2 do trzech dni  
od daty wpływu deklaracji do Urzędu (odpowiednio o 60,0; 8,3 i 40,0 punktu 
procentowego), natomiast w czerwcu odsetek ten zwiększył się (o 41,7 punktu 

                                                      
30 W marcu, maju i czerwcu wypłynęło odpowiednio o 38, 60 i 10 informacji mniej, a w kwietniu –  
o cztery więcej). 
31 W marcu wpłynęło o dwie deklaracje mniej, w kwietniu – o jedną więcej, a w maju – o dwie mniej. 
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procentowego), w sytuacji nieznacznego wzrostu liczby otrzymanych deklaracji  
(o jedną).  

 (dowód: akta kontroli str. 465) 

d) Spośród 70 deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, które wpłynęły  
do Urzędu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r., do systemu ZEFIR2 
wprowadzono szczegółowe dane w 60,0% przypadków – do trzech dni, w 15,7% – 
od czterech do siedmiu dni, w 14,3% – od ośmiu do 30 dni i w 10,0% –  
w okresie przekraczającym 30 dni od daty wpływu deklaracji do Urzędu. Spośród  
32 deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, które wpłynęły do Urzędu 
w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2018 r., do systemu ZEFIR2 wprowadzono 
szczegółowe dane w 59,4% przypadków – do trzech dni, w 9,4% – od czterech  
do siedmiu dni, w 25,0% – od ośmiu do 30 dni i w 6,3% – w okresie 
przekraczającym 30 dni od daty wpływu deklaracji do Urzędu.  

Największy odsetek deklaracji, z których szczegółowe dane wprowadzono  
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni od daty wpływu do Urzędu, wystąpił 
w przypadku deklaracji złożonych w sierpniu 2017 r. (90,0%, przy 10 deklaracjach), 
a najniższy – w marcu i czerwcu 2017 r. (16,7% przy odpowiednio 12 i sześciu 
deklaracjach). Wprowadzenie szczegółowych danych do systemu ZEFIR2 w okresie 
powyżej 30 dni wystąpiło w przypadku deklaracji złożonych w marcu (41,7% przy 
12 deklaracjach) i wrześniu (28,6% przy siedmiu deklaracjach) 2017 r. oraz marcu 
2018 r. (16,7% przy 12 deklaracjach). 

Z porównania poszczególnych miesięcy od marca do czerwca 2018 r. (wpływ 
łącznie 32 deklaracji) z analogicznymi miesiącami 2017 r. (wpływ łącznie  
32 deklaracji) wynikało, że odsetek deklaracji, z których szczegółowe dane 
wprowadzono do systemu ZEFIR2 do trzech dni od daty wpływu deklaracji  
do Urzędu wzrósł w marcu (o 41,7 punktu procentowego, w sytuacji gdy liczba 
otrzymanych deklaracji nie zmieniła się), kwietniu (o 2,2 punktu procentowego, 
w sytuacji gdy otrzymano o jedną deklarację więcej) i czerwcu (o 33,3 punktu 
procentowego, w sytuacji gdy otrzymano o dwie deklaracje mniej), natomiast w maju 
obniżył się (o 46,7 punktu procentowego, w sytuacji gdy otrzymano o jedną 
deklarację więcej). 

(dowód: akta kontroli str. 465) 

e) Spośród 57 informacji w sprawie opłaty paliwowej, które wpłynęły do Urzędu 
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r., do systemu ZEFIR2 wprowadzono 
szczegółowe dane w 66,7% przypadków – do trzech dni, w 21,1% – od czterech  
do siedmiu dni i w 12,3% – od ośmiu do 30 dni od daty wpływu informacji  
do Urzędu. Spośród 23 informacji w sprawie opłaty paliwowej, które wpłynęły  
do Urzędu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2018 r., do systemu ZEFIR2 
wprowadzono szczegółowe dane w 30,4% przypadków – do trzech dni, w 21,7% – 
od czterech do siedmiu dni, w 43,5%  – od ośmiu do 30 dni i w 4,3% – w okresie 
przekraczającym 30 dni od daty wpływu informacji do Urzędu.  

Największy odsetek informacji, z których szczegółowe dane wprowadzono  
do systemu ZEFIR2 w okresie do trzech dni od daty wpływu do Urzędu,  
wystąpił w przypadku informacji złożonych w sierpniu 2017 r. (100,0% przy trzech 
informacjach), a w przypadku informacji złożonych w marcu i maju 2018 r. –  
żadnych nie wprowadzono w powyższym okresie (przy odpowiednio czterech 
i pięciu informacjach). Wprowadzenie szczegółowych danych do systemu ZEFIR2  
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w okresie powyżej 30 dni wystąpiło w przypadku informacji złożonych w kwietniu 
2018 r. (14,3% przy siedmiu informacjach).  

Z porównania poszczególnych miesięcy od marca do czerwca 2018 r. (wpływ 
łącznie 23 informacji) z analogicznymi miesiącami 2017 r. (wpływ łącznie  
18 informacji) wynikało, że w marcu, maju i czerwcu, pomimo iż nie nastąpił istotny 
wzrost liczby otrzymanych informacji32, zmniejszył się odsetek informacji, z których 
szczegółowe dane wprowadzono do systemu ZEFIR2 do trzech dni od daty wpływu 
informacji do Urzędu (odpowiednio o 80,0; 25,0 i 28,6 punktu procentowego), 
natomiast w maju odsetek ten zwiększył się (o 21,4 punktu procentowego), 
w sytuacji wzrostu liczby otrzymanych deklaracji (o pięć).33  

(dowód: akta kontroli str. 465) 

Odnośnie wprowadzania do systemu ZEFIR2 szczegółowych danych z ww. 
deklaracji/informacji po upływie trzech dni od daty ich wpływu Naczelnik Urzędu 
wyjaśniła: „Główną przyczyną dokonywania rejestracji deklaracji była niska 
etatyzacja komórek SPA i SKA-3. Duża ilość prowadzonych spraw, w tym obsługa 
deklaracji w systemie ZEFIR2 przy zmniejszającej się ilości etatów, dodatkowo 
okresy urlopowe i zwolnienia lekarskie były powodem dla którego niemożliwym było 
wprowadzenie i zatwierdzenie deklaracji w dniu wpływu do organu lub następnego 
dnia roboczego. Przed 01.03.2017 r. średnio 40 osób wprowadzało do systemu 
deklaracje podatkowe, do maja 2017 r. czynności te wykonywało już tylko 15 osób, 
w czerwcu liczba ta zmniejszyła się o kolejne 2 osoby. Dodatkowo działy SPA 
i SKA-3 nie zostały zasilone osobą do prowadzenia biura podawczego. W związku 
z tym czynności związane z obsługą biura wykonywał merytoryczny pracownik 
Działu. Na uwagę zasługuje fakt, że od 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w obu 
komórkach zarejestrowano ponad 16.000 wpływów, co obrazuje obciążenie pracą 
jednoosobowej obsługi kancelarii i skalę zadań wykonywanych w działach SPA 
i SKA-3. Opóźnienia wynikały również w związku z przenosinami na przełomie 
kwietnia i maja 2018 Działów SPA i SKA-3 z siedziby na Placu Grunwaldzkim  
do siedziby na Paderewskiego 32B, co wymagało przenosin sprzętu i dostosowaniu 
systemów informatycznych do nowej lokalizacji. Ponadto Referat Akcyzy dwukrotnie 
przechodził reorganizację - na początku października 2017, gdy  Referat podzielono 
na Działy SPA i SKA-3, a następnie na początku roku 2018, gdy do SKA-3 
dołączono te części oddziałów celnych, które zajmowały się przyjmowaniem 
deklaracji samochodowych. W tym roku terminy wprowadzania deklaracji 
podatkowych uległy znacznemu skróceniu w związku z przeprowadzoną 
reorganizacją i przeniesieniem tych zadań do innego działu, jak również odeszły 
czynności związane z obsługą biura, które również zostały przeniesione do innego 
działu”. 

(dowód: akta kontroli str. 625) 

O niewykonywaniu zadania rejestracji i zatwierdzania deklaracji podatkowych 
w systemie ZEFIR2 najpóźniej w następnym dniu roboczym (tj. w terminie 
wskazanym w piśmie z Ministerstwa Finansów do izb administracji skarbowej z dnia 
30 czerwca 2017 r.) były Naczelnik Urzędu informował Dyrektora IAS w Katowicach, 
wskazując ten stan jako skutek niewystarczającej obsady kadrowej w komórkach 
realizujących zadania z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier, wnosząc 

                                                      
32 W marcu wpłynęła jedna informacja mniej, w maju – jedna więcej, a w czerwcu – liczba 
otrzymanych informacji nie zmieniła się. 
33 Dane z systemu ZEFIR2 (dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego, informacji wymaganych 
ustawą o podatku akcyzowym, deklaracji dla podatku od gier, deklaracji o należnych kwotach 
podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz 
informacji w sprawie opłaty paliwowej), według stanu na 10 lipca 2018 r. 
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o przyznanie dodatkowych etatów (co opisano powyżej w pkt 1.1. niniejszego 
wystąpienia).  

(dowód: akta kontroli str. 111-122) 

W wyniku badania 30 przypadków wprowadzenia do systemu ZEFIR2 danych 
z deklaracji/informacji w okresie przekraczającym siedem dni od daty ich wpływu  
do Urzędu (0,66%), ustalono, że: 

− w 15 przypadkach prowadzono czynności sprawdzające/postępowanie 
wyjaśniające; 

− w pięciu przypadkach deklaracje złożono elektronicznie, a brak ich 
automatycznego zatwierdzenia wynikał z niezgodności danych kontrahenta 
pobieranych z systemu z danymi wpisanymi w deklaracji lub błędnego numeru 
korygowanego dokumentu – deklaracje zostały zatwierdzone przez pracownika 
w wyniku czynności sprawdzających;  

− w trzech przypadkach sprawy dotyczyły korekt deklaracji, które nie wymagają 
formy pisemnej (brak daty wpływu) – data wpływu wygenerowana została  
przez system jako data wpływu deklaracji pierwotnej; 

− w dwóch przypadkach korekta deklaracji dokonana została osobiście przez 
podatników – w systemie widniała data wpływu deklaracji pierwotnej;      

− w pięciu przypadkach do systemu wprowadzono daty wpływu do Urzędu 
deklaracji zamiast jej korekty (czas wprowadzenia korekty deklaracji do systemu 
nie przekraczał pięciu dni).   

(dowód: akta kontroli str. 589-598) 

NIK zwraca uwagę, że dane z deklaracji podatkowych winny być niezwłocznie 
wprowadzane do systemu ZEFIR2. Niezatwierdzenie deklaracji uniemożliwia  
jej automatyczne powiązanie z zapłatą zobowiązania i powoduje konieczność 
wyjaśnienia nadpłaty. W przypadku nieuiszczenia zobowiązania, niezatwierdzenie 
deklaracji wiąże się z opóźnieniem podjęcia czynności zmierzających do 
wyegzekwowania należności, co w konsekwencji może powodować straty dla 
budżetu państwa.   

2.2. W dniu 6 marca 2017 r. były Naczelnik Urzędu przejął od Dyrektora  
IC w Katowicach 229 spraw egzekucyjnych, w których egzekucja administracyjna 
nie została zakończona na dzień 28 lutego 2017 r. Przejęcie to nastąpiło na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 1 do Procedury przejęcia przez naczelników  
urzędów skarbowych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez dyrektorów 
izb celnych, opracowanej w Ministerstwie Finansów., w okresie wskazanym w tej 
procedurze (od 28 lutego do 7 marca 2017 r.).  

Przejęte sprawy wprowadzono do systemu EGAPOLTAX w dniach od 13 do 
28 marca 2017 r., tj. w terminie określonym w ww. procedurze (31 marca 2017 r.). 

Ponadto, w marcu 2017 r., do Urzędu przekazano 57 tytułów wykonawczych (z tego 
54 z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i trzy z Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Katowicach) obejmujących należności, dla których organem 
egzekucyjnym był przed 1 marca 2017 r. Dyrektor IC w Katowicach. Ostatni z tych 
tytułów wykonawczych wprowadzono do systemu EGAPOLTAX 14 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 330-332, 340, 389) 

W wyniku badania 15 przejętych spraw egzekucyjnych (6,6%) ustalono, że zostały 
one wprowadzone do systemu POLTAX bez zbędnej zwłoki, do dnia 24 marca  
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2017 r., od ośmiu do 18 dni od daty przejęcia spraw. W przypadku 12 badanych 
spraw, pierwszą czynność podjęto w okresie od dwóch do 89 dni, w przypadku 
jednej – po 163 dniach, a w przypadku dwóch – po 235 dniach (przy czym w jednym 
przypadku postępowanie było zawieszone) od daty zaewidencjonowania sprawy  
w systemie EGAPOLTAX. W toku postępowań realizowano obowiązki wynikające  
z art. 245 ust. 1 i 3 ustawy wprowadzającej KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 349-388, 631) 

W okresie od marca 2017 r. do czerwca 2018 r. do Urzędu wpłynęło 545 tytułów 
wykonawczych na łączną kwotę 10.913,3 tys. zł należności, o których mowa w § 3 
ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3-6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów KAS do wykonywania niektórych 
zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania34 (z tego w 2017 r. 
515 tytułów wykonawczych na kwotę  9.447,8 tys. zł, a w 2018 r. 30 – na kwotę 
1.465,5 tys. zł). Zrealizowano 441 (z tego 365 w 2017 r. i 76 w 2018 r.),  
tj. 80,9% otrzymanych  tytułów wykonawczych, w tym 297 (z tego 229 w 2017 r.  
i 68 w 2018 r.), tj. 54,5% otrzymanych tytułów wykonawczych, poprzez umorzenie 
postępowania. Wyegzekwowano 160,7 tys. zł (z tego 119,7 tys. zł w 2017 r.  
i 41,0 tys. zł w 2018 r.), tj. 1,47% należności objętych otrzymanymi tytułami 
wykonawczymi. Największy odsetek zrealizowanych tytułów wykonawczych wystąpił 
w październiku (45,35%) i wrześniu (31,03%) 2017 r., lutym 2018 r. (25,74%), 
czerwcu 2017 r. (23,13%) i maju 2018 r. (14,63%). W pozostałych miesiącach 
powyższego okresu odsetek ten nie przekroczył 9,33%. Największy odsetek 
wyegzekwowanych kwot zaległości wystąpił we wrześniu 2017 r. (1,47%), kwietniu 
(1,20%) i czerwcu (0,63%) 2018 r. oraz grudniu 2017 r. (0,50%). W pozostałych 
miesiącach powyższego okresu odsetek ten nie przekroczył 0,16%.  

W okresie od marca do czerwca 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 
w 2017 r., pomimo że zmniejszyła się liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych 
(o 49) i zwiększyła się liczba umorzonych postępowań (o 11), nastąpiła poprawa 
ściągalności zaległości. Kwota wyegzekwowanych należności wzrosła w marcu, 
kwietniu i czerwcu odpowiednio o 0,5 tys. zł, 17,7 tys. zł i 14,1 tys. zł (łącznie  
o 32,3 tys. zł), a w maju pozostała na tym samym poziomie. W miesiącach od marca 
do czerwca nastąpił wzrost odsetka wyegzekwowanych kwot zaległości, 
odpowiednio o 0,05; 1,10; 0,01 i 0,61 punktu procentowego. W miesiącach  
od marca do maja nastąpił również wzrost odsetka zrealizowanych tytułów 
wykonawczych, odpowiednio o 2,65; 2,15 i 13,94 punktu procentowego, natomiast  
w czerwcu odsetek ten znacznie się obniżył (o 22,18 punktu procentowego). 

 (dowód: akta kontroli str. 345) 

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

1. W wyniku badania 30 przypadków wprowadzenia do systemu ZEFIR2 danych 
z deklaracji/informacji w okresie przekraczającym siedem dni od daty ich wpływu  
do Urzędu ustalono, że w pięciu przypadkach (16,7%) do systemu wprowadzono 
datę wpływu deklaracji zamiast datę wpływu jej korekty.  

Jak wyjaśniła Zastępca Naczelnika Urzędu był to spowodowane pomyłkami 
operatora. 

(dowód: akta kontroli str. 589-598) 

                                                      
34 Dz.U. z 2018 r. poz. 1096. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W wyniku badania 15 przejętych spraw egzekucyjnych ustalono, że w siedmiu 
przypadkach (46,7%), pierwszą czynność podjęto po upływie od 63 do 235 dni  
od daty zaewidencjonowania sprawy w systemie EGAPOLTAX, w sytuacji gdy, 
zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego35 w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji36, organ administracji publicznej 
powinien działać w powyższych sprawach wnikliwie i szybko, posługując się 
możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do ich załatwienia. 

(dowód: akta kontroli str. 349-388) 

Jak wyjaśniła Komornik Skarbowy: „…w tut. Urzędzie Skarbowym brak jest 
procedur, które wskazywałyby terminy dla dokonania pierwszej czynności 
egzekucyjnej. Ze względu na fakt, iż do tut. Urzędu wpływa duża ilość tytułów 
egzekucyjnych, czynności związane ze wszczęciem postępowania, czynnościami 
egzekucyjnymi czy też stosowaniem środków egzekucyjnych odbywają się  
w kolejności wpływających spraw”. 

(dowód: akta kontroli str. 350) 

Zdaniem NIK, podejmując sprawy w okresie od dwóch do blisko ośmiu miesięcy  
od  ich zaewidencjonowania w systemie EGAPOLTAX, nie wypełniało zasady 
szybkości działania organu, wyrażonej w 12 § 1 ustawy Kpa. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli37, wnosi o: 

1. Zapewnienie spójności kompetencji komórek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za realizację zadań przejętych z UC w Katowicach  
z regulaminem organizacyjnym. 

2. Podjęcie działań w celu skorygowania w systemie ZEFIR2 błędnie 
wprowadzonych dat wpływu deklaracji. 

Ponadto, NIK zwraca uwagę na konieczność niezwłocznego podejmowania 
czynności w postępowaniach egzekucyjnych, dotyczących należności 
egzekwowanych przed 1 marca 2017 r. przez organy celne. Zdaniem NIK, 
podejmowanie tych czynności w okresie od dwóch do blisko ośmiu miesięcy  
w stosunku do daty zaewidencjonowania sprawy w systemie EGAPOLTAX  
w sposób istotny zwiększa ryzyko niewyegzekwowania zobowiązań.  

 

 

                                                      
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm, zwanej dalej „ustawą Kpa”. 
36 Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
37 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 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 uwagi 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 18 września 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
Monika Kopczyk 

Doradca ekonomiczny  
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