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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 Olsztynie. 

Kontrolerzy 1. Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82253 z dnia 1 sierpnia 2012 r.  
                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 
2. Zbigniew Wołodko, główny specjalista kontroli, upoważnienie do kontroli nr 82271 
z dnia 3 września 2012 r. 
                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 7 (dalej „Urząd” lub 
„US”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Żukowski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku (dalej Naczelnik), 
powołany na to stanowisko z dniem 1 września 2000 r. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 5) 

 

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

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowa realizacja windykacji dochodów z tytułu 
mandatów karnych i kar administracyjnych.  
Urząd właściwie podejmował czynności egzekucyjne i prawidłowo je dokumentował. 
Również organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów wykonawczych nie budziła 
zastrzeżeń, zaś rozliczanie środków pieniężnych pobranych w gotówce odbywało 
się zgodnie z przepisami. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 
− wszczynania egzekucji lub podejmowania czynności egzekucyjnych (dla 39,3% 

tytułów wykonawczych)  po 60 dniach od daty ich wpływu do Urzędu, 
− nieprzekazania w jednym przypadku wierzycielowi zajętych środków w okresie 

ważności tytułu egzekucyjnego. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.Podejmowanie czynności egzekucyjnych, ich 
dokumentowanie i skuteczność. 

1.1.W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. do Urzędu wpłynęło 7185 
tytułów wykonawczych W2, których wierzycielami byli wojewodowie, na ogólną 
kwotę należności objętych tymi tytułami w wysokości 1.115,8 tys. zł,  
z czego w badanym okresie wyegzekwowano kwotę 429,2 tys. (38,5 %), w tym:  
w I półroczu 2011 r. – 2269 tytułów na kwotę należności 363,4 tys. zł, w II półroczu 
2011 r. – 2800 tytułów na kwotę 428,0 tys. i w I półroczu 2012 r. – 2116 tytułów na 
kwotę 324,4 zł. Do 30 czerwca z kwoty należności 1.115,8 tys. zł, nie 
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wyegzekwowano kwoty 686,6 tys. zł, co stanowiło aż 61,50% kwoty należności  
z ww. tytułów wykonawczych. 
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 6-7,17-20) 

Naczelnik Urzędu podał, że głównymi przyczynami braku pełnej egzekucji 
należności był m.in. rozległy obszar dwóch powiatów (oleckiego i gołdapskiego) 
obsługiwany tylko przez dwóch poborców, bardzo duże bezrobocie wśród 
zobowiązanych i zamieszkiwanie przez nich poza miejscem zameldowania, a także 
duża ilość innych zaległości nie objętych kontrolą (w badanym okresie 25.908 
tytułów) ściąganych również przez referat egzekucyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20) 

1.2. Ustalono, że dla ww. 7185 tytułów, zakres działań egzekucyjnych, wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2012 r., przedstawia się następująco:  
• Dla 2207 tytułów nie wszczęto postępowania egzekucyjnego mimo upływu 60 

dni od daty ich wpływu do Urzędu (30,7%), przy czym w stosunku do 1380 ww. 
tytułów (62,5%) odnotowano podejmowanie pierwszych czynności 
egzekucyjnych.  

• Dla pozostałych 4978 tytułów wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło 
dla 1968  tytułów (39,5%) w ciągu 60 dni od dnia wpłynięcia ich do Urzędu, zaś 
dla  3010 tytułów (60,5%) od 61 do 910 dni.  

• Ogółem dla 2826 tytułów (39,3%) wszczęto postępowanie egzekucyjne lub 
podjęto czynności egzekucyjne po upływie 60 dni od daty wpływu tytułu 
wykonawczego do Urzędu.  

• W przypadku 2032 tytułów (28,3%) zakończenie postępowania nastąpiło   
w związku z zapłata należności. Zapłaty tej dokonano, licząc od daty wpływu 
tytułów do Urzędu, w ciągu: 61 dni – 390 spraw (19,19%), poniżej 181 dni – 994 
spraw (48,92%), poniżej 366 dni – 542 spraw (26,67%), równo lub powyżej 366 
dni – 106 spraw (5,22%). 

• W przypadku 731 tytułów zakończenie postępowania nastąpiło z innych 
powodów, m.in. z tytułu umorzenia lub zwrotu tytułu. Postępowania te trwały: 
poniżej 61 dni – 303 sprawy (41,45%), poniżej 181 dni – 299 spraw (40,9%), 
poniżej 366 dni – 113 spraw, równo lub powyżej 366 dni – 16 spraw (2,19%). 

• Nie stwierdzono przypadków przedawnienia należności z powodu niewszczęcia 
postępowania egzekucyjnego lub niepodjęcia czynności egzekucyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 7-11) 

Szczegółowe badanie 35 wybranych losowo tytułów wykonawczych, które wpłynęły 
do Urzędu w 2011 r. wykazało, że: 
• W 10 sprawach nie wszczęto egzekucji, gdyż:  

− w czterech przypadkach wynikało to z niemożności wykonania czynności 
egzekucyjnych (trzy tytuły są nadal otwarte, natomiast jeden zwrócono do 
wierzyciela z powodu niezamieszkiwania zobowiązanego pod wskazanym 
adresem), 

− w czterech sprawach nastąpiło wycofanie przez wierzyciela tytułu przed 
wszczęciem egzekucji,  

− w dwóch sprawach nie podjęto żadnych czynności, z których jedna została 
umorzona z powodu przedawnienia.  

• W pozostałych 25 sprawach wszczęto egzekucję i podjęto czynności 
egzekucyjne. 

• Poza ww. dwiema sprawami, w których nie podjęto żadnych czynności,  
w pozostałych liczba dni od poprzedniej czynności egzekucyjnej wahała się od 
91 do 412 dni. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

• Urząd prawidłowo dokumentował poszczególne czynności egzekucyjne, zaś 
wzory druków stosowanych w egzekucji były zgodne z wzorami określonymi   
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym  
w administracji1 oraz zgodne procedurami wewnętrznymi Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 21-28) 

1. W okresie objętym kontrolą, dla ogółem 2826 tytułów (39,3%) wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego lub pierwsze podjęcie czynności egzekucyjnych 
nastąpiło w czasie powyżej 60 dni od daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu.  

Zgodnie z miernikiem EG.SWE ustalonym przez Ministerstwo Finansów do oceny 
sprawności wszczynania egzekucji tytułów wykonawczych, termin wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego (dla wszystkich tytułów) winien nastąpić w ciągu 60 
dni od dnia wpływu tytułów do Urzędu. 

Naczelnik Urzędu w wyjaśnieniach podał, że w żadnym akcie prawnym nie jest 
unormowane, że egzekucja administracyjna ma być wszczęta w okresie 60 dni od 
daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu. Jako główną przyczynę niewszczęcia 
postepowań w ciągu 60 dni podał wzrost liczby wszystkich tytułów wpływających do 
Referatu Egzekucji z 21059 w 2011 r. do 18629 w I półroczu 2012 r. przy 
niezmienionej od 2007 r. obsadzie etatowej. Poza tym dodał, że prawie wszystkie 
tytuły wykonawcze W2, dla których wierzycielami są wojewodowie, są realizowane 
w terenie, co zwiększa czasochłonność załatwianych spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 21-28) 

2. W sprawie nr 93339 Urząd nie podjął żadnych czynności i doprowadził do 
przedawnienia należności. Tytuł ww. sprawy został wprowadzony w Urzędzie do 
systemu w dniu 14 grudnia 2011 r. Ponieważ w dniu 9 grudnia 2011 r. poborca 
stwierdził brak wymagalności u zobowiązanego z innych tytułów, Urząd nie dokonał 
żadnych czynności wobec zobowiązanego z powyższego tytułu, co skutkowało 
przedawnieniem należności w dniu 24 lipca 2012 r. Tytuł w dniu 21 sierpnia 2012 r. 
zwrócono wierzycielowi. 

Zgodnie z art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji2 organ egzekucyjny wszczyna egzekucję 
administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego 
tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. 
 
Naczelnik Urzędu podał, że główną przyczyną niewszczęcia postepowania 
egzekucyjnego w powyższym przypadku było powtórzenie tego tytułu przez 
wierzyciela, gdy we wcześniejszym postępowaniu Urząd ustalił, że zobowiązany nie 
mieszka pod wskazanym adresem. Poza tym poborca był obecny pod wskazanym 
adresem zobowiązanego na pięć dni przed wprowadzeniem tego tytułu do systemu 
EGAPOLTAX z powodu 8 innych mandatów karnych. W czasie tego pobytu 
potwierdzono, że zobowiązany nie mieszka pod wskazanym adresem. W związku  
z dużą ilością spraw poborca nie był w stanie być po raz kolejny pod wskazanym 
adresem zobowiązanego. 

(dowód: akta kontroli str. 17-27) 

1.3. Wg stanu na 30 czerwca 2012 r. liczba niezrealizowanych tytułów 
wykonawczych W2, w których wierzycielem jest wojewoda, a które wpłynęły do 
Urzędu przed dniem 1  stycznia 2011 r. wyniosła ogółem 1812 tytułów na ogólną 

                                                      
1 Dz. U. z 2003 r., Nr 208, poz. 2023 ze zm. 
2 Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.   
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kwotę 316,5 tys. zł, z tego wyegzekwowano 40,3 tys. zł (12,7%). Zadłużenie bieżące 
główne wyniosło 276.218,02 zł. 
    W odniesieniu do ww. tytułów ustalono, że:  
• Do 30 czerwca 2012 r. liczba przypadków w stosunku do których nie wszczęto 

postępowania egzekucyjnego wyniosła 236 tytułów na kwotę 38.470 zł.  
Z wymienionych 236 tytułów w przypadku 233 odnotowano w systemie 
EGAPOLTAX podejmowanie czynności egzekucyjnych na kwotę 37.900 zł. 
Naczelnik jako główne przyczyny niewszczęcia postępowania do ww. tytułów 
podał brak możliwości doręczenia przez poborców skarbowych dla 
zobowiązanych odpisu tytułu wykonawczego z powodu nieobecności 
zobowiązanych w miejscu zamieszkania i trudności w ustaleniu ich miejsca 
zamieszkiwania lub pracy. 

• Liczba przypadków, w których od daty wystawienia tytułu wykonawczego 
upłynęło ponad trzy lata i które uległy przedawnieniu, a mimo to tytuły te były 
ujęte w ewidencji jako czynne, wyniosła 73 tytuły na kwotę 10.450 zł. Naczelnik 
jako przyczynę takiego stanu wskazał brak możliwości monitoringu realizacji 
tytułów przy tak dużej ich ilości. Poza tym do systemu EGAPOLTAX nie jest 
możliwe wprowadzenie daty przedawnienia tytułu wykonawczego i 
monitorowanie go według tej daty. To, że następuje przedawnienie danego 
tytułu ujawniane jest, jak podał Naczelnik, dopiero przy przydziale dla poborcy 
skarbowego tytułu wykonawczego do służby. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

Z analizy 5 tytułów, które wpłynęły do Urzędu przed 1 stycznia 2011 r.,  
a w stosunku do których do 30 czerwca 2012 r. nie wszczęto postępowania 
egzekucyjnego wynikało, że: 
• We wszystkich przypadkach podejmowano od dwóch do czterech czynności 

egzekucyjnych.  
• W jednej sprawie pobrano należność po 30 czerwca 2012 r., tj. 20 sierpnia  

2012 r., zaś w dniu 4 września 2012 r. nastąpiło zamknięcie tytułu. 
• W sprawie 82545 nastąpił w dniu 3 września 2012 r. zwrot tytułu wykonawczego 

do wierzyciela z powodu niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, 
pomimo że przedawnienie nałożonego mandatu na kwotę 100 zł nastąpi dopiero 
15 września 2013 r. Naczelnik takie działanie Urzędu uzasadniał m.in. 
niezamieszkiwaniem zobowiązanego pod wskazanym adresem, nierozliczaniem 
się zobowiązanego w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych za 
2011 r. oraz uniknięciem ponoszenia przez Urząd dalszych nieuzasadnionych 
wydatków egzekucyjnych.  

• W pozostałych trzech sprawach przedawnienie nastąpi dopiero w grudniu  
2012 r. oraz w czerwcu i we wrześniu 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 29-36) 

Szczegółowe badanie 10 tytułów, dla których od daty wystawienia tytułu 
wykonawczego upłynęło ponad trzy lata, a pomimo tego były ujęte w ewidencji jako 
czynne wykazało, że:  
• We wszystkich sprawach podjęto od dwóch do osiemnastu czynności.  
• Pomimo podejmowanych ww. czynności egzekucyjnych we wszystkich tytułach 

nastąpiło przedawnienie przed datą 30 czerwca 2012 r. (postanowienia  
o umorzeniu dla wszystkich spraw wydano po 30 czerwca 2012 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 37-39) 

NIK zwraca uwagę, że zwrot tytułów do wierzycieli przed terminem przedawnienia 
należności powoduje, że skraca się w ten sposób czas na ściągnięcie tych 
należności. Izba wskazuje również, że dość często wierzyciele ponownie wystawiają 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

5 

tytuły wykonawcze na zwrócone im sprawy, co zwiększa koszty egzekucji jak  
i czasochłonność zarówno po stronie wierzyciela jak i po stronie Urzędu. 

1.4. Liczba tytułów wykonawczych W2, w których wierzycielem jest wojewoda, a dla 
których w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. doszło do umorzenia 
postępowania egzekucyjnego wyniosła 355 tytułów na ogólną kwotę 63.604 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 14) 

Badaniem objęto ogółem 20 przypadków umorzenia postępowania. Z dokonanej 
analizy wynikało, że:  
• Wszystkie tytuły wykonawcze umorzono z powodu braku wymagalności 

spowodowanej przedawnieniem należności. 
• W 19 przypadkach przyczyną przedawnienia był brak majątku, z którego można 

byłoby zaspokoić wierzyciela, a w jednej sprawie przyczyną było nieprzekazanie 
nadpłaty z podatku dochodowego do wierzyciela przed terminem ważności 
tytułu.    

• We wszystkich przypadkach doręczono zobowiązanym odpisy tytułu 
wykonawczego oraz sporządzono protokół o stanie majątkowym.  

• W czterech postanowieniach w sprawie umorzenia postępowania 
egzekucyjnego kwota należności głównej podana w postanowieniu była inna niż 
faktyczna kwota należności końcowej zobowiązanego w związku z częściową 
spłatą.  

Komornik Skarbowy w Urzędzie w wyjaśnieniu podał, że różnica miedzy kwotami z 
wystawionego mandatu, a kwotami końcowymi należności, jest niezależna od 
pracowników, którzy dokonują tych operacji. Pracownik nie może pomniejszyć 
kwoty, gdyż system komputerowy EGAPOLTAX przy wydawaniu postanowienia nie 
ujmuje kwoty częściowo spłaconej przez zobowiązanego. Komornik przedłożył 
pismo Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2010 r., w którym 
problem wydawanych postanowień z kwotą niezgodną ze stanem faktycznym został 
przedstawiony autorom ww. programu. W odpowiedzi autorzy ww. programu podali, 
że „powinno tak pozostać, ponieważ chodzi o to, żeby osoba poinformowana 
postanowieniem o umorzeniu wiedziała, o który tytuł chodzi na podstawie m.in tej 
pierwotnej należności na tytule”.  
                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 40-52) 

Naczelnik Urzędu jako organ egzekucyjny w sprawie 94456 mając od dnia 18 
kwietnia 2012 r w dyspozycji środki finansowe z tytułu nadpłaty z podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., nie przekazał ich niezwłocznie do 
wierzyciela (Wojewody Podlaskiego), doprowadzając do wygaśnięcia tytułu 
egzekucyjnego PUW/0444/11 i w rezultacie niezaspokojenia wierzyciela. 
Postepowanie to  umorzono na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 (brak wymagalności). 
Naczelnik Urzędu powyższy fakt wyjaśnił przeoczeniem kontrolera rozliczeń  
w Urzędzie oraz brakiem monitoringu danej sprawy przez pracowników organu 
egzekucyjnego. Zobowiązał pracowników do wpisywania, na przekazywanych 
zajęciach, adnotacji o dacie przedawnienia należności.  
                                                               (dowód: akta kontroli str. 17-20,40-43,53-61)  

NIK zwraca również uwagę, że w Urzędzie wystąpiły przypadki  wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego tuż przed upływem terminu o przedawnienie, co 
uniemożliwiało wykonanie dalszych czynności przez Urząd. Z objętych badaniem 35 
tytułów w jedynym przypadku nastąpiło to w ostatnim dniu przed przedawnieniem, 
zaś w drugim na trzy dni przed upływem przedawnienia. Jak wyjaśnił starszy 
inspektor ds. egzekucji w Urzędzie, ustalający marszrutę poborcy, wynika to z faktu, 
że przy tak dużej ilości spraw praktycznie poborca może być u zobowiązanego tylko 
jeden raz i gdy tytuły wykonawcze wpłyną po dniu ostatniego jego pobytu w danym 
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rejonie, wszczęcie ich postępowania może nastąpić dopiero przy kolejnym pobycie 
poborcy w tym rejonie.  

(dowód: akta kontroli str. 40-43,62) 

1.5. Skuteczność egzekucji, określona na podstawie stosowanych w Urzędzie 
wskaźników realizacji tytułów wykonawczych i efektywności egzekucji, dla  tytułów 
wykonawczych W2 wynosiły odpowiednio: 44,1% i 15%.  
Wskaźnik skuteczności egzekucji oraz wskaźnik realizacji tytułów niepodatkowych 
W2 był niższy od wskaźników zarówno realizacji jak i wskaźników skuteczności 
tytułów podatkowych, tj. spraw oznaczonych symbolem SM, SI, SW i wyniósł 
odpowiednio 46% i 70%, 66% i 88% oraz 64% i 60%.  

(dowód: akta kontroli str. 63) 

Naczelnik niską skuteczność egzekucji tytułów W2 w stosunku do innych tytułów 
tłumaczył faktem, że egzekucja tytułów SM, SI, SW  jest łatwiejsza, ponieważ 
zobowiązanymi  są konkretne podmioty czy to samorządowe czy też gospodarcze. 
Ponadto zgodnie z art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym inne należności, 
w tym należności z tytułów W2, zaspokajane są w ostatniej kolejności. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20,63) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że pomimo, iż liczba tytułów 
wykonawczych W2 do załatwienia w okresie objętym kontrolą była największa ze 
wszystkich klasyfikowanych spraw, tj. 15188 (58,6% ogółu spraw) i największa była 
kwota należności w wysokości 6.210 tys. zł (41,5%), to wskaźnik realizacji tytułów 
wyniósł 44,1%, zaś wskaźnik ściągalności wyniósł zaledwie 15%.  

1.6. Szczegółowe badanie skuteczności egzekucji dokonane na próbie 35 spraw 
omówionych w pkt 1.2., wykazało, że wyniosła ona 25,15% kwoty należnej  
z badanych tytułów. Z badanych ww. spraw 13 tytułów zostało zakończonych, cztery 
tytuły wycofali wierzyciele, jeden tytuł zwrócono wierzycielowi z powodu 
niezamieszkiwania zobowiązanego pod wskazanym adresem natomiast 17  tytułów 
było w trakcie realizacji (48,6% badanych tytułów). 

[dowód: akta kontroli str. 64-65]  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych. 

Zasady dotyczące obsługi tytułów wykonawczych, w zakresie przydzielania tytułów 
pracownikom komórki egzekucyjnej, zostały określone w „Instrukcji obiegu 
dokumentów w Referacie Egzekucyjnym” wprowadzonej zarządzeniem Nr 27/2009 
Naczelnika Urzędu z dnia 4 grudnia 2009 r. Przyjęte rozwiązania organizacyjne 
zapewniały podział zadań oraz określały terminy ich wykonania. 

Obsługa tytułów wykonawczych w Urzędzie nie była przedmiotem audytu 
wewnętrznego.  
Do obsługi tytułów wykonawczych i egzekucji należności, w okresie objętym 
kontrolą, zatrudnionych było 7 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona na 
umowę zlecenie na czas określony. 

[dowód: akta kontroli str. 66-72] 

Na jednego pracownika w 2011 r. do załatwienia przypadło ogółem 3008 tytułów,  
w tym tytułów W2 – 1746. Z porównania I półrocza 2011 r. do I półrocza 2012 r. 
wynikało, że nastąpił wzrost ilości wszystkich tytułów do załatwienia przez jednego 
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pracownika o 19% tj. ze 2214 do 2661, w tym z tytułów wykonawczych W2 o 22%, 
tj. ze 1251 do 1532.   

Liczba tytułów wykonawczych zrealizowanych przypadająca w 2011 r. na jednego 
pracownika wyniosła 1076 tytułów, w tym 647 tytułów  wykonawczych W2.  
W okresie I półrocze 2011 r. – I półrocza 2012 r. liczba tytułów zrealizowanych przez 
jednego pracownika wzrosła ogółem o 16%, tj. z 534 do 622, w tym liczba 
rozpatrywanych tytułów W2 przez jednego pracownika zmalała o 11%, tj. z liczby 
346 do 309. 

W okresie I półrocza 2012 r. liczba tytułów wykonawczych W2 zrealizowanych,  
w których wierzycielem był wojewoda, przypadająca na jednego pracownika 
wyniosła 254 tytuły i była mniejsza od liczby tytułów zrealizowanych w I półroczu 
2011 r. o 12,9%.   

Natomiast kwota wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi 
ogółem wyniosła w 2011 r. – 2937 tys. zł, w tym z tytułów wykonawczych W2 – 630 
tys. zł. i na jednego pracownika przypadło odpowiednio 419,6 tys. zł i 90 tys. zł.  
W porównywanych półroczach, kwota wyegzekwowana przypadająca na jednego 
pracownika wzrosła o 32%, zaś kwota z tytułów W2  wzrosła o 4%.  

 (dowód: akta kontroli str. 72-73)  

Naczelnik spadek liczby rozpatrywanych ww. tytułów wykonawczych uzasadnił 
m.in.: wzrostem  ilości tytułów oraz koniecznością zwiększenia czasu na ich obsługę 
i wszczęcia postępowania, przez co zmniejszył się czas na czynności egzekucyjne. 
Podał on również, że mimo zwiększonej liczby tytułów wykonawczych, od 2008 r.  
w Urzędzie nie było wzrostu zatrudnienia, zaś w 2012 r. nastąpiła likwidacja jednego 
etatu. Sytuacja ta była sygnalizowana Dyrektorowi Izby Skarbowej w Olsztynie. 
Rozwiązaniem tymczasowym jest zatrudnianie osoby na umowę zlecenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 74-76) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

3. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych  
w gotówce. 
Analizie poddano dwa rozliczenia środków pieniężnych pobranych w gotówce przez 
dwóch poborców Urzędu w dniach 11-14 czerwca 2012 r. oraz w dniach 26-28 
czerwca 2012 r., w których występowały również należności dla wojewodów.  

Badanie 71 dzienników wpłat w kwitariuszach, w tym 50 z tytułów mandatów 
należnych wojewodom, oraz ich rozliczenie z wierzycielami lub Urzędem wykazało, 
że: 
− poborcy w badanych sprawach wpłacali pobrane w drodze egzekucji sumy na 

konto wierzycieli lub na rachunek bankowy Urzędu w tym samym lub następnym 
dniu roboczym od daty ich pobrania, z tym, że w jednym przypadku kwota  
z tytułu kosztów egzekucyjnych została odprowadzona z jednodniowym 
opóźnieniem, 

− dane wykazane w badanych kwitariuszach odpowiadały dowodom wpłat. 
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 77-83) 

Poborca skarbowy B. Sz. pobrała w dniu 26 czerwca 2012 r. od 10 dłużników koszty 
egzekucyjne w kwocie 454,70 zł, które wpłaciła do Urzędu Skarbowego   
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z opóźnieniem jednego dnia. Nie była ona w stanie przypomnieć sobie przyczyny 
niewpłacenia powyższej kwoty w terminie.  

Zgodnie z § 40 ust. 6 zarządzenia nr 54 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. 
w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych 
Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 
innych nieopodatkowanych należności budżetowych, do których ustalenia lub 
określania są uprawnione organy podatkowe3 poborca pełniący służbę wpłaca 
pobraną gotówkę codziennie, a gotówkę pobraną po zamknięciu placówki wpłaca  
w godzinach porannych następnego dnia roboczego. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-80,84-86) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli4, wnosi o: 

• Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji tytułów 
W2, dla których wierzycielem są wojewodowie oraz wszczynanie egzekucji  
i podejmowanie czynności egzekucyjnych przed upływem 60 dni od dnia wpływu 
tytułów do Urzędu. 
 

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 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 3  października 2012 r. 
 
                    Kontrolerzy                                           
                  Henryk Dykty                                                  
Główny specjalista kontroli państwowej                                                                     
 
 

Zbigniew Wołodko 
Główny specjalista kontroli państwowej 
 

 

 

                                                      
3 Dz. Urz. MF z 2011 r., poz. 46. 
4 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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