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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 

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie.  

 

Kontrolerzy 1. Jerzy Gomoła - główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 82259 z dnia 
20.08.2012 r. 

2. Zbigniew Wołodko - główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 82285 z dnia 
21.09.2012 r. 

     Urząd Skarbowy w Olsztynie, kod 10-959, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59,  
zwany dalej „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Fąk - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie. 

                                                                                             (dowód: akta kontroli str. 1-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

Podstawą pozytywnej oceny były podejmowane przez Urząd działania w zakresie 
windykacji mandatów karnych i kar administracyjnych, a w szczególności: 

- prawidłowa  organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów wykonawczych, 

- wysoki wskaźnik procentowy (73,5%) tytułów wykonawczych, w stosunku do 
których podjęto pierwsze czynności egzekucyjne przed upływem 60 dni od daty 
ich wpływu do Urzędu oraz niski odsetek tytułów, w stosunku do których 
wszczęto egzekucję oraz  podjęto pierwsze czynności egzekucyjne dopiero po 
upływie 60 dni (13,3%),  

- terminowe rozliczanie przez poborców skarbowych środków pieniężnych 
pobranych w gotówce. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich dokumentowanie 
i skuteczność 

W badanym okresie do Urzędu wpłynęło 31 801 tytułów wykonawczych W2,  
w których wierzycielami byli wojewodowie. Łączna kwota należności objętych ww. 
tytułami wyniosła 5 319 708,79 zł, w tym w I półroczu 2011 r. - 2 026 907,19 zł, II 
półroczu 2011 r. - 1 709 217,90 zł, I półroczu 2012 r. - 1 583 583,70 zł. Do 30 
czerwca 2012 r. z ww. kwoty wyegzekwowano  2 527 446,00 zł, tj. 47,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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W odniesieniu do liczby 31 801 tytułów wykonawczych, które wpłynęły do Urzędu 
ustalono, że: 

• w przypadku 23 384 tytułów (73,5%) od daty ich wpływu do Urzędu do dnia 
podjęcia pierwszej czynności upłynęło do 60 dni, w przypadku 5 974 tytułów 
(18,8%) powyżej 60 dni, natomiast w odniesieniu do 2 443 tytułów (7,7%) 
w systemie nie odnotowano daty podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej 
(w większości przypadków spowodowane było to: tzw. „świeżością sprawy”, tj. 
stosunkowo niedawnym wpływem tytułu do Urzędu, zwrotem tytułów do 
wierzyciela lub odpisem wierzytelności w związku z umorzeniem 
postępowania), 

• tylko w przypadku 4 222 tytułów (13,3%) odnotowano brak wszczęcia egzekucji 
oraz niepodejmowanie pierwszych czynności egzekucyjnych po upływie 60 dni 
od daty wpływu tytułu do Urzędu, 

• w przypadku 8 590 tytułów (27%) nie wszczęto egzekucji pomimo upływu 60 
dni od daty wpływu tytułu do Urzędu, w przypadku 13.480  tytułów (42,4%) od 
daty wpływu tytułu do Urzędu do dnia wszczęcia egzekucji upłynęło do 60 dni, 
natomiast w odniesieniu do 9 731 tytułów (30,6%) upłynęło powyżej 60 dni. 

Ponadto ustalono, że w przypadku 12 697 tytułów (39,9%) postępowania 
zakończono w związku z zapłatą wymaganej należności, a w przypadku 3 192 
tytułów (10%) z powodu umorzenia postępowania, przekazania innemu organowi 
lub zwrotu tytułu wierzycielowi. 

                  (dowód: akta kontroli str. 6-8) 

Badanie próby 35 tytułów wykonawczych pod kątem terminowości wszczynania 
egzekucji wykazało, że: 

• średni czas od wystawienia tytułu do jego wpływu do Urzędu wynosił 17 dni,  

• egzekucję wszczęto lub podjęto czynności egzekucyjne w 32 przypadkach 
(97%), w 2 sprawach nie podejmowano ww. czynności, gdyż zobowiązani 
dokonali wpłaty należności przed wpływem tytułu wykonawczego do Urzędu, 
w 1 sprawie egzekucji nie wszczęto ani nie podjęto żadnych czynności 
egzekucyjnych (dotyczyło to tytułu nr 646922). Z akt sprawy wynika, że na 
dzień wpływu tego tytułu zobowiązany posiadał inne zaległości, na które 
wystawiono 6 innych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 600 zł.  

• w 32 sprawach, w których prowadzono egzekucję zastosowano  
11 rodzajów czynności egzekucyjnych. Najczęściej stosowano następujące 
środki egzekucyjne: raport o niemożności dokonania czynności 
egzekucyjnych, doręczenie odpisu tytułu wykonawczego, sporządzenie 
protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego oraz zajęcie wynagrodzenia 
lub innych wierzytelności, 

• w 24 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne, w tym w 12 
przypadkach przez doręczenie odpisu tytułu wykonawczego, w pozostałych 
przypadkach przez  doręczenie zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych 
dłużnikowi zajętej  wierzytelności (zajęcie rachunku bankowego, innych 
wierzytelności lub wynagrodzenia), 

• w sprawach, w których podjęto czynności egzekucyjne, liczba dni pomiędzy 
kolejnymi czynnościami wynosiła od 9 do 379 dni. W wyjaśnieniu odnośnie 
częstotliwości podejmowania czynności egzekucyjnych Zastępca Naczelnika 
podała m.in., że: 
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W Urzędzie nie określono częstotliwości podejmowania czynności egzekucyjnych 
do poszczególnych tytułów wykonawczych i trudno szczegółowo określić z jaką 
częstotliwością należałoby  podejmować kolejne czynności. Każde postępowanie 
charakteryzuje się innymi ustaleniami. Na podejmowanie kolejnych czynności 
egzekucyjnych duży wpływ ma indywidualna sytuacja majątkowa zobowiązanych 
oraz możliwości organu egzekucyjnego w zakresie wszczęcia egzekucji bądź 
ustalenia źródeł majątku zobowiązanego celem zaspokojenia długu. 

• poszczególne czynności egzekucyjne dokumentowano na drukach 
określonych przez Ministerstwo Finansów, w tym na wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji2. 

                   (dowód: akta kontroli str. 9-19, 54-56) 

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. liczba tytułów W2, które wpłynęły do Urzędu 
przed 1 stycznia 2011 r. wynosiła 7 783. Łączna kwota należności objętych ww. 
tytułami egzekucyjnymi wynosiła 1 417 634 zł. W odniesieniu do tych tytułów 
ustalono, że: 

- w przypadku  2 381 tytułów na kwotę  380 850 zł do dnia 30 czerwca 2012 r. 
nie wszczęto postępowań egzekucyjnych (w przypadkach tych odnotowano 
w systemie podejmowane czynności egzekucyjnych), 

- w przypadku 119 tytułów na kwotę  21 570 zł do dnia 30 czerwca 2012 r. 
upłynęły ponad 3 lata od daty ich wystawienia, a pomimo tego tytuły te były 
ujęte w ewidencji jako tzw. czynne3.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

Szczegółowe badanie próby 15 tytułów wykonawczych, które wpłynęły do Urzędu 
przed 1 stycznia 2011 r. wykazało, że: 

- w 8 przypadkach nie wszczęto egzekucji, a jedynymi czynnościami 
wykonanymi w toku postępowań były raporty o niemożności dokonania 
czynności egzekucyjnych (np. sprawa nr 555472, w której tylko raz 
sporządzono ww. raport). W jednym przypadku stwierdzono w ogóle brak 
czynności (sprawa nr 530738 na kwotę 100 zł), gdyż zobowiązany posiadał 166 
tytułów w związku z innymi zaległościami na łączną kwotę 67.303,7 zł, 
w związku z czym podejmowano działania egzekucyjne mające na celu 
wyegzekwowanie zaległości korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, 

- w jednym przypadku nie wszczęto egzekucji, podjęto natomiast różnorodne 
czynności, w tym, obok ww. raportów, skierowano zapytania do właściwych 
organów celem ustalenia odpowiednich danych zobowiązanego, 

- w 6 przypadkach wszczęto egzekucję, zastosowano odpowiednie środki 
egzekucyjne lub dokonano czynności egzekucyjnych.  

W odniesieniu do ww. sprawy nr 555472 prowadząca sprawę st. inspektor ds. 
egzekucji wyjaśniła, że z uwagi na to, iż w bazie danych Urzędu brak było 
informacji o uzyskiwanych dochodach przez zobowiązanego, nie składał on zeznań 
rocznych, nie prowadził działalności oraz nie posiadał zgłoszonego rachunku 
bankowego, nie wszczęto egzekucji poprzez zastosowanie skutecznego środka 
egzekucyjnego. 

                                                      
2 Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm. 

3 Należności z tytułu mandatów karnych zgodnie z art. 45 § 3 Kodeksu wykroczeń przedawniają się z upływem trzech lat od 
daty nałożenia grzywny. 
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            (dowód: akta kontroli str. 20-32) 

W okresie objętym kontrolą, na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji4, umorzono 119 
postępowań na kwotę 29 500 zł, w których egzekucję prowadzono na podstawie 
tytułów W2. 

Badanie próby 20 przypadków umorzenia postępowań na podstawie ww. przepisu 
wykazało, że Urząd podejmował różnorodne czynności egzekucyjne i monitorował 
realizację egzekucji poszczególnych tytułów wykonawczych. I tak:  

a/ we wszystkich przypadkach umorzenie nastąpiło na skutek przedawnienia. 

b/ postępowanie wszczęto w 19 przypadkach. Nie wszczęto postępowania 
w sprawie nr 544073. Tytuł wykonawczy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
wpłynął do Urzędu w dniu 08.09.2009 r. (mandat z dnia 20.10.2008 r.). W aktach 
sprawy znajdowały się dwa raporty (z lutego 2010 r. i marca 2011 r.) o niemożności 
dokonania czynności egzekucyjnych. 

Przyczyną niewszczęcia postępowania egzekucyjnego w tej sprawie było m.in. 
niemożność dokonania czynności egzekucyjnych z uwagi na zamknięte mieszkanie 
podczas wizyty poborców skarbowych pod wskazanym adresem oraz brak majątku, 
do którego można byłoby skierować egzekucję. 

c/ W analizowanych przypadkach podjęto 13 rodzajów czynności egzekucyjnych 
(podejmowano je 120 razy), w tym m.in.: sporządzenie raportu o niemożności 
dokonania czynności egzekucyjnych, sporządzenie protokołu o stanie majątkowym 
zobowiązanego, zajęcie innych wierzytelności. 

                    (dowód: akta kontroli str. 7, 33-37) 

Skuteczność egzekucji w badanym okresie z uwzględnieniem stosowanych 
w Urzędzie wskaźników realizacji tytułów wykonawczych i efektywność egzekucji 
dla tytułów wykonawczych W2 przedstawiała się następująco: 

• wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych - mierzony liczbą tytułów 
wykonawczych załatwionych w okresie 01.01.2011 r. - 30.06.2012 r. do liczby 
tytułów wykonawczych do załatwienia - wyniósł 54,6% 

• wskaźnik skuteczności egzekucji - mierzony jako relacja kwoty 
wyegzekwowanych należności brutto do kwoty należności objętych tytułami 
wykonawczymi do załatwienia - 28,2%, 

• wskaźnik skuteczności egzekucji - mierzony jako relacja kwoty 
wyegzekwowanych należności głównych do kwoty należności objętych tytułami 
wykonawczymi do załatwienia - 23,6%, 

• ww. wskaźniki skuteczności były niższe od wskaźników dla innych tytułów 
wykonawczych, które np. dla tytułów SM wyniosły odpowiednio 57,9%, 34,6% 
i 28,3%, a dla tytułów SW 56,5%, 50,2% i 23,6%5. 

W wyjaśnieniu Zastępca Naczelnika Urzędu podała, że przyczyną niższych 
wartości wskaźników realizacji i skuteczności egzekucji tytułów W2, w porównaniu 
do tytułów podatkowych, było m.in.:  

- zaspakajanie wierzycieli w kolejności wynikającej z ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, gdzie zaległości grupy W2 nie są w pozycji 
uprzywilejowanej, 

                                                      
4 Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. 

5 SM-podatki stanowiące dochód skarbu państwa, SW-należności stanowiące dochód j.s.t. (podatki i opłaty lokalne). 
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- brak możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji z powodu 
niewypłacalności zobowiązanego m.in. z powodu obciążeń z tytułu zaległości 
podatkowych. Zobowiązanymi często są osoby bez majątku oraz osoby uczące 
się bez dochodów. Często występuje problem z ustaleniem prawidłowego 
miejsca zamieszkania zobowiązanego i dotarcia do nich w celu dokonania 
czynności egzekucyjnych, 

- rosnąca liczba otrzymywanych tytułów wykonawczych z tytułu mandatów. Co 
roku Urząd odnotowuje ich wzrost, np. w 2011 r. w stosunku do 2010 r. nastąpił 
przyrost wpływu tytułów wykonawczych o 6,2%, podczas gdy zatrudnienie 
w komórkach egzekucyjnych od kilku lat jest bez zmian. 

                     (dowód: akta kontroli str. 39-43) 

Badanie skuteczności egzekucji w odniesieniu do próby losowo wybranych 33 
tytułów wykonawczych wykazało, że: 

- skuteczność egzekucji mierzona liczbą tytułów załatwionych do liczby tytułów do 
załatwienia wyniosła 57,6% (19 tytułów), 

- skuteczność egzekucji w ujęciu wartościowym jako kwota wyegzekwowanych 
należności w stosunku do kwoty należności objętych tytułami wykonawczymi do 
załatwienia wyniosła 55,6%, natomiast mierzona jako kwota wyegzekwowanej 
należności głównej w stosunku do kwoty objętej tytułami - 50,8%, 

- egzekucję administracyjną wszczęto w 24 przypadkach (73%), czynności 
egzekucyjne podjęto w 32 przypadkach (97%). Nie podjęto czynności 
egzekucyjnych do sprawy nr 646922 (str. 3 wystąpienia). 

                     (dowód: akta kontroli str. 44-46) 

 

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 

Zasady dotyczące obsługi tytułów wykonawczych w Urzędzie zostały 
uregulowane zarządzeniami Naczelnika Urzędu. Według tych zarządzeń: 

- w strukturze organizacyjnej Urzędu utworzono dwie komórki organizacyjne ds. 
egzekucji, tj. I Dział Egzekucji Administracyjnej, II Dział Egzekucji 
Administracyjnej oraz określono ich zadania, w tym kompetencje i uprawnienia 
osób nadzorujących pracę ww. komórek, 

- dokonano podziału obszaru działania Urzędu na rejony egzekucyjne. Miasto 
Olsztyn i Powiat Olsztyński podzielono na 15 rejonów egzekucyjnych, z których 
wyodrębniono 3 rejony specjalistyczne. Do każdego rejonu przypisany został 
pracownik ds. egzekucji (tzw. pracownik wiodący) oraz poborca skarbowy, 

- określono obieg i terminy przetwarzania dokumentów bankowych dotyczących 
sum depozytowych oraz poboru zaległości i rozliczania poborców skarbowych. 
Wskazano, że rozliczanie poborcy  dokonywane jest okresowo, co najmniej raz 
na dwa tygodnie oraz przy rozliczaniu służby i przy zdawaniu przez niego 
wykorzystanych kwitariuszy przychodowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

  
Ocena 

cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przyjęte w powyższych dokumentach rozwiązania organizacyjne zapewniały 
przejrzysty podział zadań, określały terminy wykonania i rozliczenia z powierzonych 
tytułów oraz  wskazywały pracowników odpowiedzialnych za ich realizację oraz 
rozliczenie finansowe i merytoryczne. 
Okresowo dokonywano ocen efektywności wprowadzonych rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie obsługi tytułów wykonawczych. Wnioski z nich 
wynikające, były m.in. podstawą do utworzenia w marcu 2011 r. stanowiska ds. 
wprowadzania wpływających tytułów wykonawczych do programu Egapoltax 
(egzekucję w Urzędzie wspomagało 6 programów komputerowych). Obsługa tytułów 
wykonawczych w badanym okresie nie była przedmiotem audytu wewnętrznego.  

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

W badanym okresie średnioroczne zatrudnienie osób zaangażowanych w obsługę  
tytułów wykonawczych i egzekucję należności wyniosło w 2011 r. - 39,8 osoby, 
I półroczu 2011 r. - 39,7 osoby, w I półroczu 2012 r. - 40 osób (w tym zatrudnionych 
w komórce egzekucji odpowiednio 34,8, 34,7, 35 osób).  

Obciążenie pracowników czynnościami wykonywanymi w zakresie obsługi tytułów 
wykonawczych, mierzone liczbą tytułów do załatwienia na jednego pracownika 
wynosiło odpowiednio: 4 136 szt. - w 2011 r., 3 357 szt. -  w I pół. 2011 r., 3 216 szt. 
- w I pół. 2012 r., w tym dla tytułów W2 odpowiednio: 1 410, 1 104, 1 125 szt. 

Liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych w przeliczeniu na jednego 
pracownika zaangażowanego w ich obsługę wyniosła 1 621 szt. - w 2011 r., 815 szt. 
- w I półroczu 2011 r., 784 szt. - w I półroczu 2012 r., w tym tytułów W2 
odpowiednio: 606, 338, 339 szt. Natomiast wysokość wyegzekwowanych należności 
ogółem w przeliczeniu na jednego ww. pracownika wyniosła 977,5 tys. zł w 2011 r., 
448,2 tys. zł w I półroczu 2011 r., 489,8 tys. zł w I półroczu 2012 r., w tym kwot 
dotyczących tytułów W2 odpowiednio: 98,6 tys. zł, 55,4 tys. zł, 57,9 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 49) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
obszarze. 

 

3. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych w 
gotówce 

Zasady rozliczania pobranych przez poborców skarbowych należności 
niepodatkowych uregulowane zostały w zarządzeniach Naczelnika Urzędu 
dotyczących terminów przetwarzania dokumentów bankowych, sum depozytowych 
oraz poboru zaległości i rozliczania poborców skarbowych. Badanie rozliczeń 
dokonanych przez 15 poborców, w których wystąpiły należności przysługujące 
wojewodzie, wykazało, że: 

− poborcy wpłacali pobrane w drodze egzekucji sumy do kasy lub na rachunek 
bankowy w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów Nr 54 
z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla 
organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru 
i rozliczania podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych 
i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych 
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należności budżetowych, do których ustalenia lub określania są uprawnione 
ograny podatkowe6, 

− dane wykazane w badanych kwitariuszach odpowiadały dowodom wpłat, 

− rozliczenia poszczególnych poborców pod względem finansowym dokonywał 
samodzielny referat rachunkowości budżetowej, a pod względem 
merytorycznym inspektorzy ds. egzekucji, którym podlegali poborcy skarbowi.  

(dowód: akta kontroli str. 50-53)      

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

 

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 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 Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia  04 października 2012 r. 

 

Kontrolerzy Dyrektor 
Jerzy Gomoła 

Główny specjalista k. p. 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w 

Olsztynie 
Antoni Stupiński 

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

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

podpis podpis 

  

Zbigniew Wołodko 
Główny specjalista k.p. 

 
 

 

........................................................  
podpis  

 
 

 

                                                      
6 Dz.Urz. MF z 2010 r. Nr 15 poz. 62 
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