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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Rafał Rossowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 82057 z dnia  
24 lipca 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Stanisławy Damięckiej 1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariola Farmas - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie  
(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. Organizacja procesu obsługi tytułów wykonawczych 
i rozliczanie środków pieniężnych były prawidłowe. Stwierdzone dwa przypadki opóźnienia 
w dokonaniu wpłat nie mają wpływu na ocenę ogólną. Urząd wszczął postępowania lub 
podjął pierwsze czynności egzekucyjne w terminie do 60 dni od daty wpływu tytułu 
wykonawczego od wierzyciela w przypadku 2509 tytułów egzekucyjnych (tj. 98%). 
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.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich 
dokumentowanie i skuteczność 

1.1. W latach 2011-2012 (I półrocze) do Urzędu Skarbowego w Miechowie (zwanego dalej 
„Urzędem”) wpłynęło 2559 tytułów wykonawczych W22, których wierzycielami są 
wojewodowie. Łączna kwota zaległości z ww. tytułów wyniosła 383,6 tys.  zł, w tym  
w I półroczu 2011 r. 120,0 tys. zł (788 tytułów), w II  w półroczu 2011 r. - 124,1 tys. zł 
(835 tytułów) i w I półroczu 2012 r. - 139,4 tys. zł (936 tytułów). Do 30 czerwca 2012 r. 
z ww. kwoty łącznej wyegzekwowano 229,6 tys. zł (60,0%).  

(dowód: akta kontroli, str.110-114, 271, 280, 281) 
1.2. Analiza 2559 tytułów egzekucyjnych wystawionych przez wojewodów, które wpłynęły 
do Urzędu w kontrolowanym okresie, wykazała, że do 30 czerwca 2012 r. w przypadku 
2.509 tytułów (98%) przed upływem 60 dni zostały wszczęte postępowania egzekucyjne lub 
podjęte inne czynności egzekucyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 112,114) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

2 Tytuły wykonawcze niepodatkowe wierzycieli innych niż ZUS. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

2 

W szczególności:  

 w 2497 przypadkach (97,6%) od daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu do dnia 
podjęcia pierwszej czynności upłynęło do 30 dni, w 12 przypadkach (0,5%) upłynęło od 
31 do 60 dni, a w 7 przypadkach (0,4%) upłynęło powyżej 60 dni. W 42 przypadkach 
(1,5%) tytuły zostały zamknięte przed podjęciem pierwszej czynności, a w jednym 
przypadku tytuł wpłynął 14 czerwca 2012 r., 

 w 2.379 przypadkach (93%) postępowania egzekucyjne wszczęto w ciągu 30 dni od 
wpływu tytułów do Urzędu, w 42 przypadkach (1,8%) – w okresie od 31 do 60 dni  
i w 25  przypadkach (1%) po upływie 60 dni,  

 w 22 przypadkach (0,9%) postępowania wszczęto po upływie ponad 60 dni od wpływu 
tytułów do Urzędu, przy czym odnotowano podjęcie pierwszych czynności 
egzekucyjnych w ciągu 60 dni,  

 w 63 przypadkach (2,5%) nie wszczęto postępowań egzekucyjnych, mimo że od daty 
wpływu tytułów do Urzędu upłynęło ponad 60 dni, przy czym w Egapoltax odnotowano 
podjęcie pierwszych czynności egzekucyjnych w ciągu 60 dni, 

 w 110 przypadkach (4,3%) w kontrolowanym okresie nie odnotowano w systemie 
wszczęcia postępowań egzekucyjnych, przy czym w 109 przypadkach nie było 
przesłanek do ich wszczęcia3. W jednym przypadku postępowanie zostało wszczęte 
w dniu 26 lipca 2012 r. (podejmowane wcześniejsze czynności były nieskuteczne), 

 w 5 przypadkach (0,2%) postępowania egzekucyjne zostały wcześniej wszczęte przez 
inne organy egzekucyjne. 

W 108 przypadkach (4,2%) postępowań egzekucyjnych nie wszczęto, przy czym do końca 
czerwca 2012 r. nie upłynęło 60 dni od daty wpływu tytułów do Urzędu. W szczególności 
w 56  z ww. przypadków nie podjęto czynności egzekucyjnych z uwagi na wcześniejsze ich 
umorzenie, w 14 - dokonano zapłaty, w 12 – tytuły przekazano zgodnie z właściwością 
miejscową, 2 tytuły wycofał wierzyciel, w 23 przypadkach dokonano zwrotu z relacją 
a w jednym przypadku postępowanie wszczęto w lipcu 2012r.  

(dowód: akta kontroli str. 112-114, 282-283)  
W siedmiu przypadkach (0,3%) wystąpiły opóźnienia w podejmowaniu czynności 
egzekucyjnych, w tym: 

 w trzech przypadkach (0,1%) postępowania wszczęto oraz odnotowano podjęcie 
pierwszych czynności egzekucyjnych po upływie ponad 60 dni od wpływu tytułów do 
Urzędu. 

 w czterech przypadkach (0,2%) 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. 

Pani Małgorzata Pypno - komornik skarbowy wyjaśniła, że w przypadku ww. tytułów 
powodem niewszczęcia postępowań w ciągu 60 dni w 2 przypadkach było zapewnienie 
przez dłużników, że zrealizują zaległości mandatowe po częściowym zrealizowaniu 
zaległości podatkowych stanowiących dochód Skarbu Państwa, w 4 przypadkach 
dłużnikami były osoby młode nie posiadające stałych dochodów i po telefonicznych 
rozmowach dyscyplinujących zaległości zostały uregulowane, a w 1 przypadku dokonano 
weryfikacji miejsca pobytu zobowiązanego i tytuł zwrócono z relacją.  

(dowód: akta kontroli str. 294-295,307-316) 
Ponadto analiza wykazała, że: 

 w przypadku 1522 tytułów (60,6%) postępowania zakończono w związku z zapłatą, 
z czego w 1184 tytułów (77,8%) należności wyegzekwowano w ciągu 60 dni od daty 
wpływu tytułu do Urzędu, w 265 sprawach (17,4%) w okresie od 61 do 180 dni, 
68 (4,5%) od 181 do 365 dni a w 5 sprawach (0,3%) zakończono po upływie 365 dni, 

 w przypadku 519 tytułów (20,2%) postępowania zakończono z innych powodów niż 
zapłata należności,, z czego w 359 przypadkach (69,2%) postępowania zakończono 
w okresie do 60 dni od daty wpływu tytułu, dla 123 (23,7%) w okresie od 61 do 180 dni, 
dla 33 (6,4%) od 181 do 365 dni i 4 (0,8%) postępowania zakończono po upływie 
365 dni, 

                                                      
3 W 41 przypadkach w systemie nie odnotowano podejmowanych pierwszych czynności egzekucyjnych, ponieważ zostały 

one zamknięte, 40 tytułów umorzono, w przypadku 19 tytułów dokonano zapłaty, 5 tytułów zamknięto przez zwrot z relacją  
a 4 tytułu zostały przekazane zgodnie z relacją. 
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 w przypadku 518 tytułów (20,2%) postępowania nie zostały zakończone. 
(dowód: akta kontroli str. 112-114, 285-288) 

Szczegółowe badanie próby 30 tytułów wystawionych na łączną kwotę 4.270 zł, które 
wpłynęły do Urzędu w 2011 r. wykazało m.in., że w  25 sprawach wszczęto postępowania 
egzekucyjne po upływie 60 dni od dnia wpływu tytułu przy czym w 23 sprawach pierwsze 
czynności egzekucyjne podjęto niezwłocznie, a w 2 po upływie 60 dni (tj. 68 i 120 dni). 

 (dowód: akta kontroli str. 115-116) 
Pani Małgorzata Pypno - komornik skarbowy wyjaśniła, że przedmiotowe opóźnienia 
spowodowane były zapewnieniami dłużników o dokonaniu wpłat w ustalonych terminach.  

(dowód: akta kontroli str. 307-316) 
We wszystkich 30 sprawach prowadzono działania egzekucyjne polegające na sprawdzeniu 
informacji o zobowiązanych w bazach danych Urzędu, regularnym przydzielaniu (nawet 
kilkukrotnym) spraw poborcom skarbowym. W 23 przypadkach zastosowano środki 
egzekucyjne polegające m.in. na zajęciu rachunku bankowego (11), pobraniu należności 
przez poborców (9), zajęciu wynagrodzenia (2) i w jednym przypadku zajęto świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego. 
We wszystkich 30 sprawach poddanych kontroli czynności egzekucyjne4 dokumentowano 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji5  
(zwane dalej rozporządzeniem egzekucyjnym w administracji).  Wszystkie czynności były 
odnotowywane w systemie Egapoltax. 

(dowód: akta kontroli str. 115-184) 

Jak wynika z badanej próby 30 tytułów wykonawczych do 30 czerwca 2012 r. ściągnięto 
1.970 zł tj. 68,6% należności głównych. Urząd łącznie zrealizował w całości 17 tytułów, przy 
czym w dwóch przypadkach zobowiązani wpłacili całość należności przed wszczęciem 
postępowania (200 zł), a w 15 przypadkach Urząd wyegzekwował zobowiązania w całości 
(łącznie 1.570 zł). W jednym przypadku zaległość rozłożono na raty i ściągnięto 50% 
zaległości - 200 zł. Ponadto, w dwóch przypadkach należności zostały uregulowane 
w całości lub częściowo bezpośrednio wierzycielowi. 

(dowód: akta kontroli str. 115-116, 215-216 ) 
Pani Małgorzata Pypno - komornik skarbowy wyjaśniła, że przyczyną braku skutecznej 
egzekucji w pozostałych 11 przypadkach był m.in. fakt nieterminowego wystawiania tytułów 
wykonawczych przez wierzycieli oraz przekazywania wniosków do Organu egzekucyjnego 
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W 5 przypadkach opóźnienie w przekazaniu 
tytułów wykonawczych do Organu egzekucyjnego wynosiło 35 miesięcy licząc od daty 
wystawienia mandatu. Tytuły te były zatem przekazane przez wierzyciela Organowi 
egzekucyjnemu na miesiąc przed ich przedawnieniem. W związku z powyższym Organ 
egzekucyjny nie zdążył zastosować skutecznych środków egzekucyjnych, o których mowa 
w rozdziałach 2 - 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W jednym 
przypadku (…) tytuł wykonawczy wpłynął do Organu egzekucyjnego na 2 tygodnie przed 
przedawnieniem, tj. w dniu 14.02.2011 roku. Mandat karny został wystawiony w dniu 
27.02.2008 r. Poborca skarbowy otrzymując tytuł wykonawczy do służby zdążył jedynie 
w dniu 24.02.2011 roku sporządzić raport o niemożności dokonania czynności 
egzekucyjnych z powodu nieobecności zobowiązanego w miejscu zamieszkania. W pięciu 
przypadkach brak skuteczności egzekucji spowodowany był następującymi przyczynami: 
tytuł posiadał wady prawne i został zwrócony wierzycielowi (1), po sporządzeniu protokołu 
o stanie majątkowym postępowanie zostało umorzone (1), tytuł został przekazany zgodnie 
z właściwością miejscową (1) a dwa tytułu pozostają otwarte.  

(dowód: akta kontroli str.307-316) 
1.3. Do 30 czerwca 2012 r. Urząd nie zakończył realizacji 108 tytułów wykonawczych 
otrzymanych od wojewodów na łączną kwotę 14.750 zł. We wszystkich przypadkach 
wszczęto postępowanie egzekucyjne. W przypadku jednego tytułu na kwotę 100 zł do dnia 

                                                      
4 W poszczególnych sprawach podjęto od 1 do 9 czynności egzekucyjnych (średnio 3,7 czynności egzekucyjne w jednej 
sprawie). 

5 Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.  
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30 czerwca 2012 r. upłynęło ponad 3 lata od dnia  jego wystawienia, a pomimo tego tytuł 
ten był ujęty w ewidencji jako tzw. czynny6.  
Pani Małgorzata Pypno - komornik skarbowy wyjaśniła, że zaistniała sytuacja spowodowana 
była faktem niezawiadomienia Urzędu przez wierzyciela o umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego ze względu na brak wymagalności, tj. przedawnienie. W myśl art. 29 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Organ egzekucyjny bada z urzędu 
dopuszczalność egzekucji administracyjnej, Organ ten nie jest natomiast upoważniony do 
badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W toku 
postępowania Organ egzekucyjny sporządził 15 raportów o niemożności dokonania 
czynności egzekucyjnych ww. kwoty 100 zł m.in. z powodu nieobecności zobowiązanego. 
Dokonane czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 185-192, 254, 307-316) 
1.4. W 2011 r. i w I połowie 2012 r. - na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji - umorzono 104 postępowania (z 3.301 prowadzonych) na 
łączną kwotę 19.510 zł, w których wierzycielami byli wojewodowie, w tym trzy przypadki na 
kwotę 200 zł – z powodu przedawnienia. 
Analiza siedmiu przypadków umorzenia postępowań na podstawie ww. przepisów 
wykazała, że w Urzędzie podjęto adekwatne działania zmierzające do wyegzekwowania 
należności: 

 w przypadku trzech tytułów wystawionych na łączną kwotę 200 zł poborcy sporządzili 
w każdym przypadku od 18 do 19 raportów o niemożności dokonania czynności 
egzekucyjnych, bezskutecznie podjęto od 4 do 5 prób zajęcia wierzytelności 
z rachunków bankowych, 

 w dwóch  przypadkach doręczono odpisy tytułów wykonawczych (poborcom 
przydzielano sprawy 18 - 20 razy), a w jednym z tych przypadków zajęto rachunek 
bankowy, 

 w jednym przypadku mandat karny został wystawiony 12 lutego 2008 r. Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w Kielcach wystawił tytuł w dniu 19 stycznia 2011 r., a do Urzędu 
wpłynął w dniu 14 lutego 2011 r. (tj. po dacie przedawnienia); sprawę zakończono 
w dniu 17 lutego 2011 r., 

 w jednym przypadku, w dniu 7 lipca 2011 r., do Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i zobowiązanego Urząd wysłał postanowienie w sprawie umorzenia 
11 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 3.200 zł. Nadmieniono również, że 
zobowiązany od kilku lat nie mieszka pod wskazanym adresem, a nowe miejsce pobytu 
dłużnika nie jest znane organowi egzekucyjnemu. 

Małgorzata Pypno – komornik skarbowy wyjaśniła, że przyczynami przedawnienia 
ww. spraw było m.in. nieustalenie miejsc pobytu zobowiązanych. W przypadku jednej 
sprawy, w dniu 7 listopada 2011 r., dokonano zajęcia rachunku bankowego wierzyciela. 
W dniu 2 lutego 2012 r. wpłynęło pismo do Urzędu od Małopolskiego Urzędu  
Wojewódzkiego z informacją o dokonaniu wpłaty przez zobowiązanego. W związku z tym 
postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na brak wymagalności.  

(dowód: akta kontroli str. 185-187, 193-213, 255,256, 307-316) 
1.5. W latach 2011-2012 (I półrocze) wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych7 
i efektywności egzekucji8 dla tytułów  wykonawczych W2 przedstawiały się następująco:  

 średni wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych niezależnie od wierzyciela9 wynosił 
63%, dla W2 wynosił 68% i był niższy od wskaźników należności podatkowych SW, SM 
i SI, które wynosiły odpowiednio 75%, 76%, 77% i wyższy o 39% od wskaźnika W1, 

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

7 Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych to realizacja liczby tytułów załatwionych w okresie do liczny tytułów do załatwienia 
w tym okresie. 
8 Wskaźnik skuteczności egzekucji to relacja kwoty wyegzekwowanych należności (brutto) do kwoty należności objętych 
tytułami wykonawczymi do załatwienia. 
9 Rodzaje wierzycieli: SM -  podatki stanowiące dochód budżetu państwa, SI – podatki stanowiące dochód jednostek 
samorządu terytorialnego, SW – należności stanowiące dochód jst, W1 – należności stanowiące dochód ZUS, W2 – 
wierzyciele obcy z wyłączeniem ZUS, EZ – należności obcych państw, EA – tytuły własne działu egzekucji. 
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 średni wskaźnik skuteczności egzekucji (ściągalności) w Urzędzie niezależnie od 
wierzyciela wynosił 41%. Dla W2 wynosił on 31% i był niższy od wskaźników 
podatkowych SI, SW i SM, które wynosiły odpowiednio 67%, 62%, 54% i wyższy od 
wskaźnika W1, który wynosił 15%. 

(dowód: akta kontroli str. 214, 220-305) 
Pani Małgorzata Pypno – komornik skarbowy wyjaśniła, że wśród samych tytułów W2 
najłatwiej ściągalnymi są tytuły wykonawcze dot. mandatów, które zarówno ilościowo jak 
i wartościowo zrealizowane są w 80%. Pozostałe tytuły w tej kategorii to tytuły od obcych 
wierzycieli, tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Tytuły wykonawcze od tych 
wierzycieli obejmowały należności z dużymi kwotami głównymi. W większości były to tytuły 
wielopozycyjne, trudne do wyegzekwowania jednorazowo przez zajęcie wierzytelności, lub 
pobranie kwot u zobowiązanego. W ogólnej liczbie tytułów W2 (7.022 szt.) mandaty 
stanowią prawie 47% (3.300 szt.), natomiast wartościowo kwota zaległości objęta tytułami 
wykonawczymi dot. mandatów (483,4 tys. zł) stanowi 15% zadłużenia dot. tytułów W2  
(3.095,6 tys. zł). Wymienione czynniki stanowiły przeszkodę w uzyskaniu wyższego 
wskaźnika ściągalności, tj. ponad 31%. 

(dowód: akta kontroli str. 307-316) 
 

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

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

 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych 

 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały zasady obsługi tytułów 
wykonawczych ustalone zarządzeniem nr 25/2008 Naczelnika Urzędu z dnia 31 grudnia 
2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji pracy dla referatu egzekucji10, a następnie 
zarządzeniem  nr 13 Naczelnika Urzędu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji pracy samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej w urzędzie Skarbowym 
w Miechowie. Ponadto w Urzędzie obowiązywały Dobre zasady - Zasady postępowania 
w celu poprawy efektywności i skuteczności egzekucji administracyjnej oraz polepszenia 
mierników z zakresu egzekucji opracowane przez Zespół ds. analizy efektywności egzekucji 
administracyjnej w Urzędach Skarbowych województwa małopolskiego, działający przy Izbie 
Skarbowej w Krakowie.  
Zgodnie z przedmiotowymi zarządzeniami w Urzędzie wprowadzono obowiązek 
niezwłocznej obsługi tytułów wykonawczych przez pracowników Referatu Egzekucyjnego, 
w tym określono m.in. obowiązek: 
 niezwłocznego i rzetelnego wprowadzania do podsystemu EGAPOLTAX wszystkich 

zdarzeń, informacji i realizowanych przez podsystem, 

 wprowadzania do EGAPOLTAX wszystkich tytułów w terminie niezwłocznym 
i nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty wpływu do Urzędu, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy brak jest odnotowania w bazie POLTAX danych rejestracyjnych 
wierzyciela lub zobowiązanego, 

 niezwłocznego - po wprowadzeniu do EGAPOLTAX - przekazania do komornika 
zestawienia wraz z tytułami, 

                                                      
10 obowiązującym do 21 czerwca 2011 r. 
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 wszczęcia egzekucji administracyjnej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia 
otrzymania tytułu wykonawczego; w przypadku braku kontaktu ze zobowiązanym, przy 
jednoczesnym braku informacji o posiadanym przez niego majątku lub źródłach 
dochodu, termin wszczęcia egzekucji może zostać przedłużony do ustania 
ww. przyczyn. 

W niniejszych zarządzeniach określono również zasady przydziału tytułów wykonawczych 
poborcy skarbowemu do służby podstawowej, ich odbiór oraz rozliczenie. Przydziału tytułów 
wykonawczych poborcy skarbowemu do służby podstawowej dokonuje referent–inspektor 
egzekucyjny raz na dwa tygodnie. Do służby podstawowej muszą być przydzielane 
wszystkie tytuły wystawione na danego zobowiązanego. Przydział do służby dodatkowej 
odbywa się za zgodą komornika, który ten fakt odnotowuje w systemie EGAPOLTAX. Teren 
objęty właściwością działania Urzędu podzielony jest na dwa obszary, na których poborcy 
skarbowi wykonują służby. Obszary egzekucyjne poszczególnym poborcom przydziela 
komornik z uwzględnieniem 4 miesięcznej rotacji. Bezpośredni i osobisty nadzór nad pracą 
Referatu egzekucji sprawuje Naczelnik Urzędu, który ponosi odpowiedzialność za całość 
zadań realizowany przez Referat. Komornik skarbowy sprawuje nadzór nad terminowym 
i rzetelnym realizowaniem nałożonych przez komórkę egzekucji administracyjnej zadań.  
Przyjęte w zakresie organizacji procesu obsługi mandatów i tytułów wykonawczych 
rozwiązania organizacyjne zapewniały czytelny podział zadań, wskazywały terminy ich 
wykonania oraz pozwalały na  wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację. 

(dowód: akta kontroli str.4-109) 
Obsługa tytułów wykonawczych nie była przedmiotem audytu wewnętrznego w latach 2011-
2012 (I półrocze), nie dokonywano również oceny wsparcia informatycznego procesu 
obsługi tytułów wykonawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 306) 
W okresie objętym kontrolą zatrudnienie osób zaangażowanych w obsługę tytułów 
wykonawczych i egzekucję należności wynosiło w całym okresie objętym kontrolą 5 etatów 
(komornik skarbowy, 2 referentów – inspektorów i 2 poborców skarbowych). Obciążenie 
pracowników czynnościami wykonywanymi w zakresie obsługi tytułów wykonawczych 
mierzone liczbą tytułów wykonawczych do załatwienia wynosiło odpowiednio 1.360 sztuk na 
etat w I półroczu 2011 r.,1.846 sztuk w 2011 r. i 1.551 sztuk w I półroczu 2012 r., w tym 
w zakresie tytułów W2 odpowiednio 722, 1.029, 764, a tytułów W2, których wierzycielami 
byli wojewodowie odpowiednio 306, 473 i 292.  
Relacja liczby zrealizowanych tytułów wykonawczych do liczby osób zaangażowanych w ich 
obsługę wyniosła odpowiednio 563 sztuki w I półroczu 2011 r., 1.081 sztuk w 2011 r.  
i 568 sztuk w I półroczu 2012 r., a liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych W2 do 
liczby osób zaangażowanych w ich obsługę wyniosła odpowiednio 320 w I półroczu 2011 r., 
640 w 2011 r. i 316 w I półroczu 2012 r. a W2, których wierzycielami byli wojewodowie 
odpowiednio 184, 368 i 167. 
Kwota wyegzekwowanych przez Urząd należności ogółem objętych tytułami wykonawczymi 
w 2011 r. wyniosła 1.844,6 tys. zł, a w I połowie 2012 r. – 1.165,1 tys. zł (tj. o 17,4%  więcej 
niż w I połowie 2011 r.  -  962,9 tys. zł).  
Relacja kwoty wyegzekwowanych należności ogółem do liczby osób zaangażowanych w ich 
obsługę wyniosła odpowiednio 192,6 tys. zł w I półroczu 2011 r., 368,9 tys. zł w 2011 r. 
i 233 tys. zł w I półroczu 2012 r., a relacja kwoty wyegzekwowanych należności dotyczących 
tytułów W2 do liczby osób zaangażowanych w ich obsługę wyniosła odpowiednio 
w I półroczu 2011 r. 67,4 tys. zł, w 2011 r. - 129,1 tys. zł, a w I półroczu 2012 r. - 62,7 tys. zł 
na etat. 

(dowód: akta kontroli str. 217) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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W ocenie NIK ustalone w Urzędzie zasady dotyczące obsługi tytułów wykonawczych 
zapewniały czytelny podział zadań i terminy ich wykonania oraz wskazywały osoby za nie 
odpowiedzialne. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 

 

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 zarządzeniach Naczelnika Urzędu odpowiednio nr 25/2008 z dnia 31 grudnia 
2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji pracy Referatu Egzekucji i nr 13 z dnia 
22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji pracy Samodzielnego Referatu 
Egzekucji Administracyjnej w US w Miechowie 
W myśl ww. zarządzeń poborcy byli zobowiązani m.in. do: 

 przedkładania, po kontroli w Referacie rachunkowości podatkowej, tytułów 
wykonawczych i dokumentów sporządzonych w toku wykonywania zleconych 
czynności, celem przeprowadzenia kontroli przez właściwego referenta – inspektora 
egzekucyjnego, 

 przedkładania do kontroli rachunkowej po wykonaniu służby, kwitariusza, tytułów 
wykonawczych, dowodów wpłat oraz ich zestawień, 

 wpłacania sum wyegzekwowanych na rzecz innych wierzycieli na rachunek bankowy 
wierzyciela oddzielnie na każdego zobowiązanego (…). 

W § 12 pkt 4 zarządzenia nr 13 z 2011 r. zapisano m.in., że poborca dokonuje wpłat 
pobranych sum najpóźniej w następnym dniu roboczym. Kwoty pobrane w dniu, po którym 
występuje dzień lub dni wolne od pracy, poborca winien odprowadzić w tym samym dniu.  

(dowód: akta kontroli str. 51-70, 92-109 ) 
Badanie rozliczeń dwóch poborców dotyczących w sumie 7 mandatów wykazało, że 
w 5 sprawach poborcy wpłacili pobrane kwoty (900 zł) na rachunki bankowe właściwych 
wojewodów najpóźniej w następnym dniu roboczym., tj. zgodnie z zarządzeniami 
obowiązującymi w Urzędzie.  
We wszystkich 7 sprawach dane w kwitariuszach, po potrąceniu opłaty komorniczej 
i kosztów przelewu, odpowiadały dowodom wpłat na rachunki wojewodów.  

(dowód: akta kontroli str. 218-219) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono dwa 
przypadki opóźnienia (tj. z jedno- i czterodniowe opóźnienie w stosunku do terminu 
określonego zarządzeniem Nr 13 Naczelnika Urzędu) w przekazaniu Wojewodzie 
Małopolskiemu odpowiednio kwot 200 zł i 100 zł. Stanowiły one odpowiednio 0,16% i 0,08% 
ogółu wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów w I półroczu 2012 r. 
Jak wyjaśnili poborcy podatkowi, w pierwszym przypadku przyczyną opóźnienia był brak 
możliwości dokonania wpłaty z powodu zawieszenia komputera w banku a w drugim 
przypadku odstąpiono od wpłaty ze względu na duże kolejki w banku spowodowane 
wypłatami zasiłków dla bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 218-219, 317-320) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11 
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. 
 
W związku ze sformułowaniem pozytywnej oceny i niestwierdzeniem zasadniczych 
nieprawidłowości Delegatura NIK w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze 
wystąpienie pokontrolne. 

 
 
Kraków, dnia            listopada 2012 r. 
 
 
 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Krakowie 

Kontroler  

Rafał Rossowski 
st. inspektor k.p. 

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

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

podpis podpis 

 

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


