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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Bernard Różański, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 82055 
z dnia 17 lipca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto, ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków 
(zwany dalej Urzędem) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aneta Czerwińska, p.o. Naczelnika Urzędu 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Urząd rzetelnie podejmował, prowadził i dokumentował czynności egzekucyjne 
dotyczące należności z tytułu mandatów i kar administracyjnych. Organizacja 
procesu obsługi tytułów wykonawczych i rozliczanie środków pieniężnych były 
prawidłowe. Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie miała negatywnego wpływu 
na realizację zadań w tym zakresie, gdyż w 82,2% badanych spraw Urząd 
wszczynał postępowania lub podejmował pierwsze czynności egzekucyjne 
w terminie do 60 dni od daty wpływu tytułu wykonawczego od wierzyciela. Przypadki 
nieskutecznej egzekucji nie wynikały z braku czy niskiej częstotliwości 
podejmowanych czynności lub z ich nieadekwatności. Nie stwierdzono, aby do 
przedawnień należności objętych tytułami wykonawczymi doszło z powodu 
nieuzasadnionych zaniechań w podejmowaniu działań przez Urząd. 

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

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

1. Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich 
dokumentowanie i skuteczność 

1.1. W latach 2011-2012 (I półrocze) do Urzędu wpłynęło 8.469 tytułów 
wykonawczych W2, w których wierzycielami są wojewodowie. Łączna kwota 
zaległości z ww. tytułów wyniosła 1.506,5 tys. zł, w tym w I półroczu 2011 r. –  
408,7 tys. zł (2.244 tytuły), w II półroczu 2011 r. - 599,9 tys. zł (3.437 tytułów)  
i w I półroczu 2012 r. - 497,9 tys. zł  (2.788 tytułów). Do 30 czerwca 2012 r. 
z ww. kwoty wyegzekwowano 718,8 tys. zł (47,7%).  

(dowód: akta kontroli, str. 4-41) 

1.2. Analiza 8.469 wystawionych przez wojewodów tytułów wykonawczych, które 
wpłynęły do Urzędu w kontrolowanym okresie, wykazała, że do 30 czerwca 2012 r., 
w przypadku 6.226 tytułów (73,5%) przed upływem 60 dni zostały wszczęte 
postępowania egzekucyjne lub podjęte inne czynności egzekucyjne. 
W szczególności:  

 w 2.443 przypadkach (28,8%) postępowania egzekucyjne wszczęto w ciągu 
30 dni od wpływu tytułów do Urzędu, w 1.605 przypadkach (19%) – po upływie 
od 31 do 60 dni, 

 w 712 przypadkach (8,4%) nie wszczęto postępowań egzekucyjnych, mimo że 
od daty wpływu tytułów do Urzędu upłynęło ponad 60 dni, przy czym w systemie 
informatycznym Egapoltax odnotowano podjęcie pierwszych czynności 
egzekucyjnych w ciągu 60 dni, 

 w 1396 przypadkach (16,5%) postępowania wszczęto po upływie ponad 60 dni 
od wpływu tytułów do Urzędu, przy czym odnotowano podjęcie pierwszych 
czynności egzekucyjnych w ciągu 60 dni, 

 w 70 przypadkach (0,8%) postępowania egzekucyjne zostały wszczęte przez 
inne organy egzekucyjne. 

W 685 przypadkach (8,1%) postępowań egzekucyjnych nie wszczęto, przy czym 
do końca czerwca 2012 r. nie upłynęło 60 dni od wpływu tytułów do Urzędu,  
a w 47 przypadkach nie podjęto czynności egzekucyjnych głównie z uwagi na 
wycofanie tytułów przez wierzyciela, a także przekazanie tytułów zgodnie 
z właściwością miejscową lub komornikowi sądowemu celem prowadzenia łącznej 
egzekucji. 
W pozostałych 1.511 przypadkach (17,8%) wystąpiły opóźnienia w podejmowaniu 
czynności egzekucyjnych lub postępowań egzekucyjnych. I tak: 

 w 222 przypadkach (2,6%) nie wszczęto postępowań egzekucyjnych, mimo że 
od daty wpływu tytułów do Urzędu upłynęło ponad 60 dni, a w Egapoltax 
odnotowano podjęcie pierwszych czynności egzekucyjnych również po ponad 
60 dniach, 

 w 148 przypadkach (1,7%) nie wszczęto postępowań egzekucyjnych oraz nie 
odnotowano podjęcia czynności egzekucyjnych, mimo że od daty wpływu 
tytułów do Urzędu upłynęło ponad 60 dni,  

 w 1.141 przypadkach (13,5%) postępowania wszczęto oraz odnotowano 
podjęcie pierwszych czynności egzekucyjnych po upływie ponad 60 dni 
od wpływu tytułów do Urzędu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza wykazała również, że: 

 w przypadku 3.901 tytułów (46,1%) postępowania zakończono w związku 
z zapłatą zaległości, z czego w 1.817 sprawach (46,6%) należności 
wyegzekwowano w ciągu 60 dni od wpływu tytułu do Urzędu, w 1.545 sprawach 
(39,6%) – po upływie od 61 do 180 dni, w 472 sprawach (12,1%) – po upływie 
od 181 do 365 dni, a w 67 sprawach (1,7%) – po upływie ponad 365 dni; 

 w przypadku 558 tytułów (6,6%) postępowania zakończono z innych powodów2, 
z czego w 323 sprawach (57,9%) postępowania zakończono w ciągu 60 dni 
od wpływu tytułu do Urzędu, w 143 sprawach (25,6%) – po upływie od 61 
do 180 dni, w 67 sprawach (12%) – po upływie od 181 do 365 dni,  
a w 25 sprawach (4,5%) – po upływie ponad 365 dni; 

 w przypadku 4.010 tytułów (47,3%) postępowania nie zostały zakończone. 
 (dowód: akta kontroli str. 5-40) 

Szczegółowe badanie próby 35 tytułów na łączną kwotę 5.750 zł, które wpłynęły 
do Urzędu w 2011 r., wykazało m.in., że: 
1) w 9 sprawach egzekucji nie wszczęto, przy czym w czterech przypadkach 

dłużnicy wpłacili należności na rachunek wierzyciela lub Urzędu. W pozostałych 
pięciu sprawach niezwłocznie podjęto czynności egzekucyjne, jednak były one 
nieskuteczne głównie z uwagi na nieskuteczne próby ustalenia źródeł 
dochodów, rachunków bankowych i majątku dłużników oraz fakt, iż poborcy 
nie zastali dłużników pod ustalonymi adresami. 

(dowód: akta kontroli str. 42-52, 83-88) 
2) w 26 sprawach wszczęto postępowania egzekucyjne po upływie ponad 60 dni 

od wpływu tytułów do Urzędu, przy czym w 21 sprawach pierwsze czynności 
egzekucyjne podjęto niezwłocznie, a w pięciu - pierwsze czynności podjęto 
po upływie od 64 do 167 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 42-52) 
Były komornik skarbowy Marcin Wachowicz wyjaśnił, że powodem opóźnienia 
podjęcia pierwszych czynności egzekucyjnych było wzrastające rokrocznie 
obciążenie pracą (większa liczba spraw do załatwienia niż w innych dużych 
urzędach skarbowych województwa małopolskiego). Podał również, 
że powodem opóźnienia w dwóch sprawach było dokonanie wcześniej 
nieskutecznych czynności egzekucyjnych w stosunku do innych tytułów 
wykonawczych wystawionych na tych dłużników i niecelowe było powtarzanie 
tych czynności w krótkim czasie. W dwóch innych sprawach pierwszego 
przydziału tytułów poborcom dokonano z opóźnieniem z uwagi 
na kilkumiesięczną nieobecność w pracy dwóch (z siedmiu) poborców 
z powodów zdrowotnych, co uniemożliwiło bieżące przydzielanie tytułów 
wykonawczych do służby. W jednej sprawie Marcin Wachowicz wskazał, 
że pierwszą czynnością w postępowaniu (po 70 dniach od wpływu tytułu) było 
dokonanie przez inspektora skutecznego zajęcia wynagrodzenia za pracę, 
wskutek czego wyegzekwowano całą należność.  

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 
We wszystkich 26 sprawach prowadzono działania egzekucyjne polegające na 
sprawdzeniu informacji o zobowiązanych w bazach danych Urzędu, regularnym 
przydzielaniu (nawet kilkukrotnym) spraw poborcom skarbowym.  
W 14 przypadkach zastosowano środki egzekucyjne polegające m.in. 
na pobraniu należności przez poborców oraz na zajęciu wynagrodzenia lub 

                                                      
2 M.in. w związku z wycofaniem tytułów przez wierzycieli, przekazaniem tytułów zgodnie 
z właściwością miejscową do innych urzędów skarbowych, przekazaniem tytułów innym organom 
(komornikom sądowym) do łącznego prowadzenia egzekucji oraz umorzeniem postępowań 
(np. z powodu bezskuteczności egzekucji, na żądanie wierzyciela) 
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wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku. W pięciu sprawach sporządzono 
protokoły o stanie majątkowym, z których wynika, że nie ustalono źródeł 
dochodów ani majątku podlegających egzekucji. W pięciu przypadkach 
skorzystano z uprawnienia określonego w art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji3 i występowano do innych 
organów (m.in. do CEPiK, Urzędu Miasta Krakowa, ZUS) o udzielenie informacji 
głównie o posiadanych pojazdach, miejscu zamieszkania oraz przysługujących 
świadczeniach, w wyniku czego jedną sprawę skierowano do sądu o wyjawienie 
majątku, stosownie do art. 71 ustawy egzekucyjnej (sprawa nie została 
zakończona). 

W przypadku wszystkich 35 spraw poddanych kontroli czynności egzekucyjne4 
dokumentowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji5. Czynności odnotowywano również 
w systemie Egapoltax, przy czym: 

 w czterech sprawach nie odnotowano w systemie Egapoltax niektórych 
czynności, w tym m.in. w jednej sprawie nie odnotowano wszczęcia egzekucji, 
mimo że odpis tytułu doręczono zobowiązanemu 2 marca 2012 r.; 

 w trzech sprawach w systemie odnotowano późniejsze daty wszczęcia 
egzekucji, niż udokumentowane daty doręczenia tytułów wykonawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 42-52) 
Były komornik skarbowy Marcin Wachowicz wyjaśnił m.in., że nieodnotowanie 
czynności lub wprowadzenie nieprawidłowych dat wszczęcia egzekucji do Egapoltax 
wynika z błędów przy wprowadzaniu danych do systemu, będących konsekwencją 
dużego obciążenia pracą pracowników Działu Egzekucji Administracyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 
Jak wynika z badanej próby do 30 czerwca 2012 r. ściągnięto 1.906 zł, tj. 33,1% 
należności głównych, przy czym: 

 w czterech sprawach dłużnicy wpłacili całość należności przed wszczęciem 
postępowania egzekucyjnego (łącznie 500 zł); 

 w 12 sprawach Urząd wyegzekwował łącznie 1.406 zł należności głównych 
(w tym w dziewięciu przypadkach całość należności, a w trzech – od 18,5% 
do 85,6%) oraz 126 zł kosztów egzekucyjnych.6  

(dowód: akta kontroli str. 42-52, 58-59) 
Według byłego komornika skarbowego Marcina Wachowicza głównymi przyczynami 
nieskuteczności egzekucji w pozostałych sprawach były:  

 brak składników majątkowych podlegających egzekucji pod adresami 
wskazanymi w tytułach wykonawczych, brak informacji o rachunkach 
bankowych i dochodach dłużników (np. zatrudnieniu, świadczeniach z ZUS, 
działalności gospodarczej) oraz młody wiek niektórych dłużników, którzy nie 
posiadają zatrudnienia, majątku i pozostają na utrzymaniu bliskich; 

 posiadanie przez dłużników również zaległości podatkowych lub wobec ZUS, 
które w myśl art. 115 ustawy egzekucyjnej korzystają z wcześniejszej kolejności 
zaspokojenia niż należności mandatowe; 

 obciążenie Urzędu dużą liczbą tytułów wykonawczych do załatwienia.  
(dowód: akta kontroli str. 94-95) 

                                                      
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, zwana dalej ustawą egzekucyjną 
4 w poszczególnych sprawach podjęto od jednej do dziesięciu czynności egzekucyjnych (średnio pięć 
czynności w jednej sprawie) 
5 Dz. U nr 137, poz. 1541 ze zm. 
6 Ponadto w lipcu i sierpniu 2012 r. w jednej (z trzech) oraz w kolejnych czterech sprawach 
wyegzekwowano 349 zł należności głównych i 37 zł kosztów egzekucyjnych. 
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1.3. Do 30 czerwca 2012 r. Urząd nie zakończył realizacji 1.677 tytułów 
wykonawczych otrzymanych od wojewodów w latach 2008-2010, na łączną kwotę 
360,2 tys. zł, z czego do wyegzekwowania pozostało 338,9 tys. zł. Analiza tych 
tytułów wykazała, że: 
a) w 204 sprawach na łączną kwotę 44,4 tys. zł nie wszczęto postępowań 

egzekucyjnych, przy czym w 202 sprawach, na kwotę 43,9 tys. zł, odnotowano 
podjęcie czynności egzekucyjnych; 

b) w 21 sprawach na łączną kwotę 6,1 tys. zł (z czego nie wyegzekwowano 
5,9 tys. zł) od wystawienia tytułów do 30 czerwca 2012 r. upłynęły ponad trzy 
lata7, a pomimo tego tytuły te były ujęte w ewidencji jako tzw. czynne8.  

(dowód: akta kontroli str. 5-40) 
Badanie próby 15 niezakończonych tytułów wykonawczych9, które wpłynęły 
do Urzędu przed 1 stycznia 2011 r. wykazało, że we wszystkich przypadkach 
w Urzędzie podjęto czynności egzekucyjne, oraz że:  

 czterech postępowań nie wszczęto, głównie z uwagi na nieobecność dłużników 
i nieustalenie informacji o ich miejscu pobytu; 

 w jednej sprawie w systemie Egapoltax nie odnotowano wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego 22 listopada 2010 r. Jak wyjaśnił były komornik 
skarbowy Marcin Wachowicz powodem było przeoczenie pracownika; 

 w 10 sprawach wszczęto egzekucję, z czego jedną sprawę przekazano 
komornikowi sądowemu celem prowadzenia łącznej egzekucji. W pozostałych 
9 przypadkach, pomimo podejmowanych działań egzekucyjnych, należności 
nie wyegzekwowano i przedawniły się pomiędzy 1 maja 2011 r. i 14 kwietnia 
2012 r. (w związku z upływem trzech lat od wystawienia mandatu orzeczona 
kara nie podlegała już wykonaniu10). Przyczyną nieskuteczności egzekucji 
w tych przypadkach był przede wszystkim brak majątku i źródeł dochodów, 
do których można skierować egzekucję.  

(dowód: akta kontroli str. 53-54,83-88) 

1.4. W 2011 r. i w I połowie 2012 r., na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy 
egzekucyjnej, w Urzędzie umorzono postępowania egzekucyjne w sprawie 
925 (z 13129) tytułów, których wierzycielami są wojewodowie, na łączną kwotę 
351 tys. zł, w tym w 120 przypadkach, na kwotę 19,3 tys. zł – z powodu 
przedawnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 5-40) 
Analiza 20 przypadków umorzenia postępowań na podstawie ww. przepisów 
wykazała, że w Urzędzie podjęto adekwatne działania zmierzające 
do wyegzekwowania należności polegające głównie na sprawdzeniu danych 
o zobowiązanych w bazach informatycznych Urzędu i przydzielaniu (nawet 
dwunastokrotnym) spraw poborcom. W siedmiu sprawach (z 20) sporządzano 
protokoły o stanie majątkowym, skorzystano z uprawnień określonych w art. 36 
ustawy egzekucyjnej lub zastosowano środki egzekucyjne (w trzech sprawach 
wyegzekwowano część należności).  

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

                                                      
7 tytuły wystawiono od 14 kwietnia 2008 r. do 4 czerwca 2009 r. 

8 Należności z tytułu mandatów karnych zgodnie z art. 45 §3 Kodeksu wykroczeń przedawniają się 
z upływem trzech lat od daty nałożenia grzywny 

9 w tym 5 tytułów z 204 wymienionych w ppkt a) i 10 z 21 wymienionych w ppkt b) 

10 zgodnie z art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. nr 46, 
poz. 275 ze zm.) w związku z art. 98 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 ze zm.) 
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Marcin Wachowicz wyjaśnił, że bieg okresu przedawnienia wykonania kar z tytułu 
mandatów był w Urzędzie monitorowany przy wykorzystaniu systemu 
komputerowego Egapoltax - funkcji przeglądanie rejestru tytułów wykonawczych 
(na podstawie m.in. zarejestrowanej daty wystawienia tytułu), oraz że „wynik takiej 
analizy wymagał ponadto sprawdzenia w tytule wykonawczym daty ukarania 
mandatem”.  

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

1.5. W latach 2011-2012 (I półrocze) wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych11 
W2 w Urzędzie wyniósł 55% (załatwiono 9.305 z 16.783 tytułów W2) i był wyższy 
niż ww. wskaźnik w przypadku tytułów SI (44%) oraz niższy niż tytułów SM i SW 
(61% i 60%).  

Skuteczność egzekucji12 na podstawie tytułów W2 wyniosła 24% (wyegzekwowano 
1.491,3 tys. zł z 6.152,7 tys. zł) i była niższa od egzekucji na podstawie tytułów 
dotyczących należności podatkowych (wskaźniki skuteczności egzekucji z tytułów 
SM, SW i SI wyniosły odpowiednio 33%, 35% i 42%).  

(dowód: akta kontroli str. 57) 

Były komornik skarbowy Marcin Wachowicz wyjaśnił, że niższa skuteczność 
egzekucji tytułów W2 niż tytułów SM, SI i SW wynika przede wszystkim z tego, że 
zaległości podatkowe „z uwagi na dochodzone kwoty objęte są bardziej 
intensywnymi działaniami egzekucyjnymi” oraz że - zgodnie z art. 115 ustawy 
egzekucyjnej - w przypadku posiadania przez zobowiązanego zaległości z różnych 
tytułów zaległości podatkowe korzystają z „wyższej kolejności zaspokojenia”, 
niż należności z mandatów karnych kredytowanych.  

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

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

1. W przypadku 1.511 tytułów wykonawczych W2 (tj. 17,8% otrzymanych w 2011 r. 
i I półroczu 2012 r.) wystąpiły opóźnienia w podejmowaniu czynności 
egzekucyjnych lub postępowań egzekucyjnych, w tym w 1.363 przypadkach 
podjęto czynności lub postępowania egzekucyjne po upływie ponad 60 dni 
od wpływu tytułów do Urzędu, a w 148 przypadkach do 30 czerwca 2012 r. 
nie wszczęto postępowań egzekucyjnych oraz nie podjęto czynności 
egzekucyjnych, mimo upływu ponad 60 dni od otrzymania tytułów. Natomiast w 
badanej próbie 35 tytułów wystąpiło pięć przypadków nieterminowego (ponad 60 
dni po wpływie tytułów) podjęcia  przez pracowników Działu Egzekucji 
Administracyjnej pierwszych czynności egzekucyjnych, mimo obowiązku 
niezwłocznego podejmowania tych czynności określonego zarządzeniem nr 
11/2011 Naczelnika Urzędu z 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonywania 
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w Urzędzie Skarbowym 
Kraków – Stare Miasto.  

(dowód: akta kontroli str. 5-52, 66-76) 

Według wyjaśnienia byłego komornika skarbowego Marcina Wachowicza 
powodem opóźnień było narastające rokrocznie obciążenie pracą. Ponadto 
w ww. 148 sprawach działań egzekucyjnych nie podjęto głównie wobec 

                                                      
11 Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych to relacja liczby tytułów załatwionych do liczby tytułów 
do załatwienia w danym okresie 

12 Wskaźnik skuteczności egzekucji to relacja kwoty wyegzekwowanych należności (brutto) do kwoty 
należności objętych tytułami wykonawczymi do załatwienia 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dłużników, w przypadku których czynności lub postępowania egzekucyjne 
prowadzone na podstawie innych tytułów wykonawczych były nieskuteczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 83-88,94-95) 

2. Nierzetelne odnotowanie lub brak odnotowania przez pracowników Działu 
Egzekucji Administracyjnej w systemie Egapoltax w ośmiu sprawach, dat 
pierwszych czynności egzekucyjnych lub wszczęcia postępowań. W trzech 
sprawach nie odnotowano pierwszych czynności egzekucyjnych 
udokumentowanych notatkami inspektorów, tj. sprawdzenia danych 
o zobowiązanym w bazach Urzędu. W dwóch sprawach nie odnotowano 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, mimo doręczenia odpisów tytułów 
wykonawczych. W trzech sprawach w systemie odnotowano późniejsze daty 
wszczęcia egzekucji, niż udokumentowane daty doręczenia tytułów 
wykonawczych. 

Obowiązek rejestrowania w systemie Egapoltax podjętych czynności 
egzekucyjnych określony został zarządzeniem nr 11/2011. 

(dowód: akta kontroli str. 42-54,66-76) 

Według wyjaśnienia byłego komornika skarbowego Marcina Wachowicza 
powodem powyższych nieprawidłowości były błędy przy wprowadzaniu danych 
do systemu, będące konsekwencją dużego obciążenia pracą. 

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

3. Nieuzasadnione przerwy (13 i 21 miesięcy) między czynnościami 
podejmowanymi w celu ściągnięcia należności w dwóch (z 50 badanych) 
postępowaniach egzekucyjnych, wskutek czego do końca czerwca 2012 r. 
niewyegzekwowano łącznie 300 zł należności. W jednej sprawie przez 
13 miesięcy (tj. pomiędzy przydziałami tytułu poborcy w marcu 2011 r.  
i w kwietniu 2012 r.) nie podjęto żadnych czynności w sprawie tytułu. W drugiej 
sprawie przez niemal 21 miesięcy (od listopada 2010 r. do końca lipca 2012 r. 
nie podejmowano działań zmierzających do wyegzekwowania należności 
(100 zł). W obydwu sprawach intensywniejsze działania egzekucyjne podjęto 
w sierpniu 2012 r. (w trakcie kontroli NIK): w pierwszej sprawie 8 sierpnia 2012 r. 
skierowano zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego (Urząd posiadał 
informacje o tym rachunku co najmniej 17 miesięcy wcześniej), a w drugiej 
sprawie 13 sierpnia 2012 r. sporządzono wydruk z baz danych Urzędu (według 
którego dłużnik m.in. uzyskał dochody z emerytury) i skierowano zawiadomienie 
o zajęciu wierzytelności do ZUS.  
W myśl art. 54 ustawy egzekucyjnej postępowanie egzekucyjne nie powinno być 
prowadzone w sposób przewlekły, a zgodnie z art. 18 tej ustawy w związku  
z art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego13 organy administracji publicznej powinny działać w sprawie 
wnikliwie i szybko. 

(dowód: akta kontroli str. 42-52) 

Według wyjaśnienia byłego komornika skarbowego Marcina Wachowicza 
przyczyną przerwy w czynnościach egzekucyjnych w pierwszej sprawie było 
„zagubienie” tytułu wykonawczego w marcu 2011 r. (w wyniku spięcia z innymi 
tytułami) i jego odnalezienie dopiero w kwietniu 2012 r., natomiast w drugiej 
sprawie – przeoczenie pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

                                                      
13 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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4. W 9 badanych sprawach postępowania egzekucyjne nie zostały do 30 czerwca 
2012 r. umorzone (tytuły były ujęte w systemie Egapoltax jako czynne), mimo że 
należności z tytułu mandatów uległy przedawnieniu pomiędzy 1 maja 2011 r. 
i 14 kwietnia 2012 r. (upłynęły trzy lata od wystawienia mandatów). 

(dowód: akta kontroli str. 53-54) 

Wyjaśniając przyczyny nieumorzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących 
należności przedawnionych były komornik skarbowy podał, że w systemie 
Egapoltax i hurtowni WHTAX brak jest możliwości wygenerowania raportu 
z tytułami wykonawczymi, uwzględniającego datę ukarania mandatem karnym. 

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

 

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

 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały zasady obsługi tytułów 
wykonawczych ustalone zarządzeniem nr 16/07 Naczelnika Urzędu z 7 maja 2007 r. 
w sprawie organizacji i funkcjonowania służby egzekucyjnej w Urzędzie Skarbowym 
Kraków-Stare Miasto14, a następnie zarządzeniem nr 11/2011 Naczelnika Urzędu 
z 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonywania egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto. Zgodnie z zarządzeniem 
nr 16/07 w Urzędzie wprowadzono obowiązek niezwłocznej obsługi tytułów 
wykonawczych przez pracowników Działu Egzekucyjnego, w tym określono 
m.in. obowiązek: 

 niezwłocznej rejestracji otrzymanych tytułów wykonawczych w systemie 
informatycznym Egapoltax, w tym: rejestracji w ciągu 30 dni od wpływu 
do Urzędu tytułów na kwotę należności głównej niższą niż 3.000 zł oraz 
rejestracji w ciągu 14 dni pozostałych tytułów. Od 1 lipca 2011 r., zgodnie 
z zarządzeniem nr 11/2011, m.in. skrócono ww. terminy rejestracji w Egapoltax 
odpowiednio do 20 i 10 dni;15 

 niezwłocznego (nie później niż w ciągu 30 dni w przypadku tytułów 
wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych, celnych, ZUS i innych 
o „znacznej wysokości należności lub sumy należności” oraz w ciągu 60 dni 
w przypadku pozostałych tytułów) podejmowania przez inspektorów czynności 
zmierzających do wykonania obowiązków objętych tytułami wykonawczymi, 
tj. zastosowania środków egzekucyjnych (zajęcia wierzytelności z rachunku 
bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego 
i z ubezpieczenia społecznego oraz innych wierzytelności pieniężnych i praw 
majątkowych) lub przydzielenia tytułów do służby poborcom, a w przypadku 
nieskuteczności tych działań – sprawdzenia informacji o stanie majątkowym 
w systemach informatycznych Urzędu lub wystąpienia z zapytaniami do 

                                                      
14 obowiązującym do 30 czerwca 2011 r. 

15 W przypadku zaległości podatkowych, celnych i ZUS w zarządzeniach nr 16/07 i nr 11/2011 
określono obowiązek rejestracji tytułów w ciągu odpowiednio 14 i 10 dni bez względu na wysokość 
należności. Ponadto w zarządzeniu nr 11/2011 określono obowiązek rejestracji tytułów wystawianych 
w podsystemie Poltax2b przez komórkę ds. rachunkowości podatkowej Urzędu nie później niż w 
następnym dniu roboczym po ich przekazaniu do egzekucji 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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odpowiednich organów, w szczególności prowadzących ewidencje składników 
majątkowych.  
W zarządzeniu nr 11/2011 określono identyczny katalog czynności 
egzekucyjnych inspektorów, przy czym postanowiono, że wszczęcie egzekucji 
oraz zastosowanie środków egzekucyjnych powinno być dokonane niezwłocznie 
po przyjęciu tytułu wykonawczego (natomiast nie określono konkretnych 
terminów); 

 doręczania pism, w szczególności odpisów tytułów wykonawczych 
i zawiadomień o zajęciu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

 nadzorowania przez inspektorów Działu Egzekucyjnego realizacji 
zajęć wierzytelności, wynagrodzeń, świadczeń lub praw majątkowych  
(w tym przeprowadzania kontroli u dłużników zajętych wierzytelności), 
a w przypadku braku ich realizacji przez 30 dni – zobowiązano inspektorów 
do przydzielenia tytułów wykonawczych do służby poborcom skarbowym.  
Natomiast w zarządzeniu nr 11/2011 nałożono na inspektorów obowiązek 
przydzielenia tytułu wykonawczego „w najbliższym możliwym terminie poborcy”, 
w przypadku „nieustalenia informacji o majątku zobowiązanego, mogących 
spowodować szybkie i skuteczne zastosowanie środków egzekucyjnych”. 
Inspektorów zobowiązano również m.in. do „odpowiedniego stosowania” 
przepisu art. 168d ustawy egzekucyjnej (tj. nakładania kar pieniężnych 
w sytuacji naruszenia obowiązku udzielania organowi egzekucyjnemu informacji 
lub wyjaśnień), przygotowania (po uzgodnieniu z komornikiem) wniosków 
do sądu o nakazanie wyjawienia majątku, wniosków o ujawnienie zaległości 
zobowiązanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, pism do innych urzędów 
skarbowych o pomoc w ustaleniu majątku zobowiązanego. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/07 poborcy mogli wykonywać czynności egzekucyjne 
na terenie jednego rejonu egzekucyjnego najwyżej przez dwa miesiące, a służba 
okresowa podstawowa poborcy obejmowała okres pięciu dni roboczych16 i składała 
się z tytułów wykonawczych dotyczących 10-20 zobowiązanych na jeden dzień 
roboczy. Kierownik lub inspektor rejonu (za zgodą kierownika) mogli też przydzielić 
dodatkowe tytuły wykonawcze (dodatkowy przydział służby). W zarządzeniu 
nr 11/2011 wydłużono do sześciu miesięcy okres wykonywania czynności 
egzekucyjnych przez poborcę na terenie jednego rejonu oraz określono m.in., że:  
 służby okresowe podstawowe (główne) przydzielane poborcom, winny składać 

się „z racjonalnie i efektywnie dobranych przez inspektora rejonu spraw. 
Przydział spraw powinien uwzględniać zwiększanie efektywności i realizacji 
egzekucji. Przydziału tytułów wykonawczych poborcom skarbowym dokonuje 
inspektor w takich okresach czasowych, aby ze względu na uwarunkowania 
danego rejonu oraz ilość przydzielonych spraw (zobowiązanych) można było 
daną służbę zrealizować. Do tytułów wykonawczych otrzymanych w ramach 
służby podstawowej, poborcy skarbowi mogą otrzymać dodatkowe tytuły 
wykonawcze (dodatkowy przydział służby)”; 

 okres przydziału służby nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie17, a zdanie przez 
poborcę służb z danego okresu musi nastąpić w następnym dniu roboczym 
po upływie okresu służby głównej. 

                                                      
16 Okres ten mógł zostać przez kierownika Działu Egzekucyjnego lub inspektora rejonu (za zgodą 
kierownika) wydłużony lub skrócony „w wyjątkowych sytuacjach”, np. w przypadku wystąpienia 
dodatkowych dni wolnych od pracy.  

17 Zgodnie z § 5 ust. 9 zarządzenia nr 11/2011 określony w momencie przydziału okres trwania 
służby może zostać przedłużony za zgodą komornika skarbowego - jeżeli poborca skarbowy zwrócił 
się najpóźniej w ostatnim dniu trwania służby z uzasadnionym wnioskiem o jej przedłużenie. 
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W obowiązującym od lipca 2011 r. zarządzeniu nr 11/2011, oprócz dokonania 
przytoczonych powyżej zmian, uregulowano ponadto kwestie nieobjęte 
zarządzeniem nr 16/07, na przykład uregulowano czynności dokonywane przez 
poborców (m.in. zasady: doręczenia odpisu tytułu wykonawczego, dokonania 
pobrania należności, zajęcia ruchomości, sporządzenia protokołu o stanie 
majątkowym zobowiązanego), czynności dokonywane przez inspektorów  
(m.in. zasady odprowadzania uzyskanych kwot z konta sum depozytowych, 
sprawowanie nadzoru nad poborcami skarbowymi) oraz zakres kontroli pracy 
poborców i inspektorów przez komornika skarbowego. 

Obsługa tytułów wykonawczych nie była przedmiotem audytu wewnętrznego 
w latach 2011-2012. Według wyjaśnienia byłego komornika skarbowego Marcina 
Wachowicza w Urzędzie nie dokonywano również weryfikacji efektywności 
wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych pod kątem identyfikacji tzw. „wąskich 
gardeł”, natomiast w przypadku tytułów wykonawczych wystawionych przez 
Wojewodę Małopolskiego w latach 2009-2011 podejmowano działania polegające 
na „powiązaniu (przy wykorzystaniu tablic technicznych) danych o ostatnio 
zgłoszonych rachunkach bankowych i płatnikach z zobowiązanymi, którzy mają dwa 
i więcej tytułów wykonawczych. Operacja ta była podstawą do dalszej analizy oraz 
próby dokonania zajęć wierzytelności z rachunków bankowych, wynagrodzeń za 
pracę lub innych wierzytelności pieniężnych. Niezależnie od tego co najmniej raz na 
kwartał przy wykorzystaniu aplikacji Egapoltax dokonywano przeglądania spraw bez 
czynności powyżej określonej liczby dni”.  

(dowód: akta kontroli str. 83-88) 

W okresie objętym kontrolą NIK średnioroczne zaangażowanie w Urzędzie 
w obsługę tytułów wykonawczych i egzekucję należności wyniosło od 17,5 
do 18 etatów, w tym:  

 w Dziale Egzekucji Administracyjnej – 16 etatów w 2011 r. (w tym dwie osoby 
na zlecenie) i 15,5 etatu w I połowie 2012 r. (w tym jedna osoba na zlecenie, 
a w II kwartale 2012 r. – jeden stażysta); 

 w innych komórkach organizacyjnych – od 1,5 do 2 etatów, w tym dwie osoby 
w komórce księgowości (łącznie 0,5 etatu) i dwie – a od II połowy 2011 r. – 
trzy osoby w Referacie Przetwarzania Danych (łącznie w wymiarze odpowiednio 
1 i 1,5 etatu).  

(dowód: akta kontroli str. 77) 

Obciążenie ww. pracowników czynnościami wykonywanymi w zakresie obsługi 
tytułów wykonawczych, mierzone liczbą tytułów wykonawczych do załatwienia, 
wyniosło 2.965 tytułów na etat w I półroczu 2011 r., 3.726 tytułów w roku 2011 
i 3.200 tytułów w I półroczu 2012 r., w tym w zakresie tytułów W2 odpowiednio: 509, 
723 i 635. 

Relacja liczby zrealizowanych tytułów wykonawczych do liczby osób 
zaangażowanych w ich obsługę wyniosła 772 w I półroczu 2011 r., 1.575 w 2011 r. 
i 834 w I półroczu 2012 r., a relacja liczby zrealizowanych tytułów W2 do osób 
zaangażowanych w ich obsługę w wymienionych okresach wyniosła odpowiednio: 
146, 321 i 202. 

Kwota wyegzekwowana przez Urząd w 2011 r. wyniosła 22.951 tys. zł, a w I połowie 
2012 r. – 11.971 tys. zł, tj. o 17% więcej niż w I połowie 2011 r. (10.196 tys. zł). 
Relacja kwoty wyegzekwowanych należności ogółem do liczby osób 
zaangażowanych w ich obsługę wyniosła 582,6 tys. zł w I półroczu 2011 r.,  
1.275,1 tys. zł w roku 2011 i 684,1 tys. zł w I półroczu 2012 r. na etat, a relacja 
kwoty wyegzekwowanych należności dotyczących tytułów W2 do liczby osób 
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zaangażowanych w ich obsługę w wymienionych okresach wyniosła odpowiednio: 
22,8 tys. zł, 52,7 tys. zł i 31,1 tys. zł na etat. 

(dowód: akta kontroli str. 77) 

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

 
W ocenie NIK ustalone w Urzędzie zasady dotyczące obsługi tytułów wykonawczych 
zapewniały czytelny podział zadań i terminy ich wykonania. 

 

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

3. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych w gotówce 

Obowiązujące w Urzędzie w 2011 r. i w I połowie 2012 r. zasady rozliczania 
poborców były zawarte w kolejnych zarządzeniach Naczelnika Urzędu nr 16/07  
i nr 11/2011. 

W myśl zarządzenia nr 16/07 poborcy byli zobowiązani m.in. do: 

 rozliczania służb okresowych w dniu następnym po upływie okresu służby 
(podstawowej), polegającego na przekazaniu inspektorowi kompletnej 
i uporządkowanej chronologicznie dokumentacji, tj. tytułów egzekucyjnych 
zawierających potwierdzenie doręczenia oraz czytelnie wypełnione rubryki 
dotyczące przeprowadzonych czynności i kosztów egzekucyjnych, czytelnie 
sporządzonych raportów (relacji, adnotacji), protokołów (np. o stanie 
majątkowym, zajęcia ruchomości); 

 rozliczenia w Dziale Rachunkowości Podatkowej kwitariuszy przychodowych, 
polegającego na kontroli przez pracowników tego Działu kwitariuszy, dowodów 
wpłat oraz sprawdzeniu zgodności adnotacji o wpłatach na tytułach 
wykonawczych z kopią pokwitowania wystawionego przez poborcę oraz 
stwierdzeniu całkowitej likwidacji tytułów; 

 wpłacania pobranych kwot (do kasy Urzędu, innych wierzycieli albo na właściwe 
rachunki bankowe) w dniu ich pobrania lub „w godzinach porannych następnego 
dnia pracy tych instytucji”.  

(dowód: akta kontroli str. 60-64) 

W zarządzeniu nr 11/2011 uszczegółowiono zapisy dotyczące rozliczania poborców. 

Na przykład określono, że: 

 sumy pobrane w drodze egzekucji na rzecz urzędu skarbowego należy wpłacać 
odrębnie na każde subkonto rachunku bankowego, w podziale na koszty 
egzekucyjne, koszty upomnień, należność główną i odsetki; 

 poborca powinien wpłacać pobrane sumy najpóźniej w następnym dniu 
roboczym, a jeżeli pobrana kwota przekracza złotową równowartość 
trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw obliczonego przez Główny Urząd Statystyczny, poborca winien 
wpłacić gotówkę niezwłocznie, a najpóźniej w godzinach porannych następnego 
dnia roboczego. Kwoty pobrane w dniu, po którym występuje dzień lub dni 
wolne od pracy, poborca winien odprowadzić w tym samym dniu.  

(dowód: akta kontroli str. 66-76) 
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Badanie rozliczeń sześciu poborców dotyczących w sumie 28 mandatów wykazało, 
że w 27 sprawach poborcy wpłacili pobrane kwoty (3.275,9 zł) na rachunki bankowe 
właściwych wojewodów najpóźniej w następnym dniu roboczym, zgodnie 
z zarządzeniem nr 11/2011, a w jednej sprawie poborca kwotę 92,5 zł pobraną 
26 czerwca 2012 r. wpłacił na rachunek Wojewody Małopolskiego 28 czerwca 
2012 r., tj. z jednodniowym opóźnieniem. We wszystkich 28 sprawach dane 
w kwitariuszach, po potrąceniu opłaty komorniczej i kosztów przelewu, odpowiadały 
dowodom wpłat na rachunki wojewodów.  

(dowód: akta kontroli str. 78-80) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono jeden przypadek jednodniowego opóźnienia w przekazaniu Wojewodzie 
Małopolskiemu kwoty 92,5 zł w stosunku do terminu określonego zarządzeniem 
nr 11/2011 Naczelnika Urzędu. 

Starszy poborca skarbowy Marcin Słowik wyjaśnił, że powyższe opóźnienie było 
wynikiem jego przeoczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

 

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

 

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 Kontroli18, wnosi o podjęcie działań w celu: 

1) ograniczenia zwłoki w podejmowaniu czynności zmierzających do 
wyegzekwowania należności z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych; 

2) wyeliminowania przypadków nieuzasadnionych przerw w podejmowaniu 
czynności egzekucyjnych; 

3) zapewnienia rzetelnego wprowadzania danych o wszczętych postępowaniach 
i czynnościach egzekucyjnych do systemu Egapoltax. 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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. 

 

Kraków, dnia           października 2012 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
  

Bernard Różański 
Starszy inspektor k.p. 
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