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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Poczta Polska S.A. (dalej: Poczta lub Spółka), ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  
00-940 Warszawa 

Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., od 21 czerwca 2016 r. 

 

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek o niskich wartościach 
przywożonych na obszar celny UE. 

 

Lata 2017-2019 (I półrocze), z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem i wykraczających poza ten okres 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

1) Przemysław Grad, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/114/2019 z 19 sierpnia 2019 r. 

2) Marek Gutraj, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/101/2019 z 16 lipca 2019 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Organizacja przez Pocztę Polską S.A. obrotu przesyłek pocztowych o niskich 
wartościach wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej (dalej: UE),  
w zakresie ich przedstawiania do odpraw celnych, ze względu na skalę obrotu 
pocztowego, nie stwarzała warunków do skutecznego zwalczania przez organy 
celno-skarbowe procederu unikania płacenia należności przywozowych.  

Spowodowane to było, w głównej mierze, niegromadzeniem i nieprzekazywaniem 
organom celno-skarbowym danych elektronicznych dotyczących nadawców, 
odbiorców i deklarowanej wartości tych przesyłek. W ocenie NIK, przy obecnej skali 
obrotu pocztowego, w sytuacji dysponowania ww. danymi wyłącznie w formie 
papierowej i bez możliwości wsparcia procesu odprawy celnej mechanizmami 
automatycznej analizy ryzyka, nie była możliwa kompleksowa weryfikacja przesyłek 
przez organy celno-skarbowe.  

Poczta Polska S.A. podjęła działania, we współpracy z Ministerstwem Finansów,  
w celu przyjęcia przez nią roli dokonującego zgłoszeń celnych dla odbiorców 
przesyłek pocztowych i elektronizacji procesu wymiany danych o przesyłce 
pocztowej. Podjęte dotychczas działania organizacyjne i informatyczne pozostawały 
na początkowym etapie. Pełna elektronizacja danych niezbędnych do wdrożenia 
unijnych przepisów celnych, powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.3 

Poczta Polska S.A. współpracowała z organami celno-skarbowymi w zakresie 
odprawy celnej przesyłek w  obrocie pocztowym z zagranicą, m. in. zapewniając im 
odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne dla sprawowania dozoru celnego. 
Sprawnej realizacji obrotu pocztowego nie służył jednak brak dokonywania podziału 
na przesyłki zawierające towary, w stosunku do których istniał obowiązek nałożenia 
należności celnych i podatkowych oraz na pozostałe, pomimo zawartego w tym 
zakresie porozumienia o współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 
Z kolei niezaktualizowanie zapisów Instrukcji technologicznej pocztowo – celnej, do 
obecnie obowiązujących uregulowań prawnych, skutkowało bezpodstawnym 
wzywaniem przedsiębiorców do dokonania zgłoszeń celnych w odniesieniu do 
towarów o niskiej wartości, czego skutkiem było także pobieranie od 
przedsiębiorców wyższych opłat za przedstawienie przesyłki do odprawy celnej.  

W toku kontroli NIK stwierdzono przypadki nieterminowego przekazywania 
należności celno-podatkowych na rachunek bankowy urzędu skarbowego. 

 

 

 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Zgodnie z art. 278 Unijnego Kodeksu Celnego (dalej: UKC), środki wymiany i przechowywania informacji, inne niż 
techniki elektronicznego przetwarzania danych można wykorzystywać przejściowo, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2020 r., w sytuacji gdy nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania 
przepisów UKC.  

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek 
o niskich wartościach przywożonych na obszar celny UE. 

1. Organizacja świadczonych usług pocztowych. 

1.1. W obrocie pocztowym z zagranicą, Poczta Polska S.A. występowała w roli 
przedstawiającego przesyłki pocztowe organom celno-skarbowym (nie dokonywała 
zgłoszeń celnych na rzecz odbiorców tych przesyłek).  

Dokumenty związane z dopuszczeniem przesyłek do obrotu, udostępniane były 
organom celno-skarbowym wyłącznie w formie papierowej, w postaci deklaracji 
celnych CN22 i CN23 dołączonych do przesyłek. Wynikało to z braku pełnej 
elektronicznej rejestracji danych, w tym dotyczących odbiorców, nadawców, czy 
deklarowanej wartości towarów zawartych w przesyłkach pocztowych. W efekcie, 
urzędy wymiany poczty z zagranicą, nie miały możliwości (w tym informatycznych) 
wcześniejszego przekazywania organom celno-skarbowym informacji dotyczących 
przesyłek, co umożliwiłoby skuteczną analizę tych danych i przeprowadzenie analizy 
ryzyka przez organy celno-skarbowe. Dodatkową trudność dla Poczty Polskiej S.A. 
i organów celno-skarbowych, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, stanowiły 
niekompletne, nieczytelne bądź nierzetelne dane zawarte przez nadawców  
przesyłek w deklaracjach celnych (CN 22 i CN 23).  

(akta kontroli str. 1521-1530) 

Dostosowanie obecnych rozwiązań, do wymogów obowiązującego od dnia 1 maja 
2016 r. UKC, wymaga od Poczty Polskiej S.A. elektronizacji procesów związanych  
z odprawami celnymi przesyłek pocztowych oraz integracji systemów Spółki  
z systemami KAS. Okres przejściowy, w którym państwa członkowie UE (organy 
celno-skarbowe, operator wyznaczony) powinny dostosować do UKC posiadane 
narzędzia i procedury, został wyznaczony w powyższym zakresie na koniec 2020 r.  

W myśl przepisów UKC (art. 127), wszystkie towary wprowadzane na obszar celny 
UE, w tym towary w przesyłkach pocztowych, podlegają obowiązkowi składania 
przywozowych deklaracji skróconych, tzw. danych bezpieczeństwa (dalej: PDS). 
Stosowanie tego obowiązku w odniesieniu do przesyłek pocztowych zostało 
zawieszone5, do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego 
stosowanie przepisów UKC w zakresie przedkładania, przetwarzania i wymiany 
informacji dotyczących PDS. Przewiduje się, że okres przejściowy, w tym zakresie 
potrwa do I kwartału 2021 r. (wdrożenie I etapu ICS2).  

System ICS umożliwia przedsiębiorcom realizację zadań wynikających z unijnych 
przepisów prawa celnego, które przewidują obowiązek przesyłania PDS w formie 
elektronicznej dla towarów przywożonych na obszar celny UE z krajów trzecich. PDS 
zawierają tzw. „dane bezpieczeństwa”, które powinny być przesyłane do granicznych 
urzędów celnych, przed wprowadzeniem towarów na obszar celny UE. Służą one 
organom celno-skarbowym do przeprowadzenia analizy ryzyka, przede wszystkim pod 
kątem bezpieczeństwa oraz właściwego stosowania kontroli celno-skarbowych. 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Wyłączenie to zostało wprowadzone na podstawie art. 55 pkt. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE)  nr  
952/2013 w odniesieniu do  przepisów  przejściowych  dotyczących  niektórych  przepisów  unijnego kodeksu 
celnego w  okresie, gdy  nie  działają jeszcze odpowiednie systemy  teleinformatyczne, i  zmieniające 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446  (Dz.Urz. UE nr L 69/1 z 15.03.2016 r.). 
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W kontrolowanym okresie, Poczta Polska S.A. współpracowała z Ministerstwem 
Finansów (dalej: MF) w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych i informatycznych w zakresie odpraw celnych przesyłek 
pocztowych. Związane to było z koniecznością wdrożenia rozwiązań 
"uszczelniających” obrót towarowy w przesyłkach pocztowych o niskiej wartości, jak 
również z wejściem w życie nowych przepisów unijnych w obszarze celnym  
i podatkowym. […]6  

[…]7 

Zgodnie ze wstępnym projektem planu wdrożenia ICS2, w trakcie kontroli NIK 
prowadzone były działania w celu pozyskania i uruchomienia rozwiązania 
informatycznego, umożliwiającego komunikację z systemem ICS2 w zakresie 
„ochrony i bezpieczeństwa” – (etap I prac, zaplanowany do I kwartału 2020 r.).  

W trakcie spotkania z MF w dniu 14 maja 2019 r. przedstawiciele Poczty Polskiej 
S.A. wskazali, że przy podłączeniu do systemu ICS2, Spółka zamierza korzystać z 
pomocy informatycznej Światowego Związku Pocztowego i systemu CDS8. W lipcu 
2019 r. system CDS został uruchomiony przez Pocztę Polską S.A. System ten 
umożliwia rejestrację i transmisję danych z deklaracji celnych CN22 lub CN23 
pomiędzy operatorami pocztowymi, wypełnionych w formie elektronicznej przez 
nadawców przesyłek zagranicznych. Jednocześnie przedstawiciele Poczty Polskiej 
S.A. poinformowali o problemach z pozyskaniem i przepływem informacji do kraju 
nadania przesyłek pocztowych. Grupa krajów należących do Światowego Związku 
Pocztowego wyszła z inicjatywą, aby wspólnie wypracować schemat pozyskiwania 
informacji na temat przesyłek pocztowych (rodzaju towarów i ich przeznaczenia).  

 (akta kontroli str. 196-202, 1468-1469) 

1.2. […]9 
 (akta kontroli str. 168-169, 200, 212-214) 

[…]10 
 (akta kontroli str. 200) 

[…]11 
(akta kontroli str. 88-122) 

[…]12 

(akta kontroli str. 213) 

[…]13 
(akta kontroli str. 213) 

W badanym okresie urzędy pocztowo-celne współpracowały z organami celno-
skarbowymi przy dokonywaniu formalności celnych w stosunku do przesyłek 
pocztowych. Współpraca ta, jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Biura Kontroli  

                                                      
6 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). Wyłączenie dokonane 
przez NIK w interesie Poczty Polskiej S.A. (przedsiębiorcy). 
7 Ibidem. 
8 Customs Declaration System. 
9 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). Wyłączenie dokonane 
przez NIK w interesie Poczty Polskiej S.A. (przedsiębiorcy). 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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i Zarządzania Bezpieczeństwem, odbywała się bez zakłóceń. Nie odnotowano 
czynników utrudniających prawidłową realizację zadań związanych z obsługą obrotu 
pocztowego z krajami spoza UE. Obecne zasoby techniczne, jak i kadrowe, 
pozwalają na bieżące i terminowe opracowanie przesyłek, w tym przedkładanie ich 
do kontroli celno-skarbowej. Wskazano jednakże, że głównym cyklicznym 
problemem operacyjnym Poczty Polskiej S.A. w zakresie współpracy z organami 
celno-skarbowymi, jest zapewnienie odpowiednich obsad pracowników w czasie 
wzmożonego ruchu pocztowego w okresie przedświątecznym. Problem 
opracowania zwiększonego napływu przesyłek jest szczególnie widoczny w WER 
Warszawa, który kumuluje napływ przesyłek ze wszystkich kierunków.  

(akta kontroli str. 210-352) 

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy 
pomiędzy Pocztą Polską S.A. i organami KAS. Celem tego porozumienia było 
zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza UE oraz 
doprecyzowanie zasad i trybu postępowania, umożliwiających dokonywanie 
zgłoszeń celnych w tym obrocie zgodnie z przepisami prawa celnego. Zgodnie z § 3 
ust. 1 pkt 2 ww. porozumienia, Poczta Polska S.A. zobowiązała się do zapewnienia 
odrębnego przedstawiania przesyłek zawierających towary, w stosunku do których 
nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celno-podatkowych, od pozostałych 
przesyłek podlegających formalnościom celnym. […]14 

[…]15  

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem wyjaśnił, że 
porozumienie o współpracy z organami KAS zostało niezwłocznie przekazane do 
wszystkich ww. jednostek pocztowych, w celu stosowania. Zwrócono przy tym 
uwagę, na konieczność uaktualnienia i dostosowania lokalnych porozumień w tym 
zakresie. Wskazał ponadto, że czynności podziału przesyłek dokonywane są  
w urzędach wymiany poczty, które otrzymują przesyłki bezpośrednio z zagranicy  
i dotyczą w zasadzie przesyłek listowych z towarami, ze względu na duży wolumen 
tego rodzaju przesyłek, jak również z reguły na niższe wartości towarów w nich 
przesyłanych niż w paczkach. 

(akta kontroli str. 196-197, 402-413) 

[…]16 

(akta kontroli str. 366-401) 

[…]17 

(akta kontroli str. 196-199, 203-209) 

1.3. […]18 

2. Pobór należności przywozowych przez Pocztę Polską S.A. 

2.1. W latach 2017 – 2018 Poczta Polska S.A. dokonała poboru należności 
przywozowych (cło, VAT) od odbiorców przesyłek w łącznej kwocie 23.965,6 tys. 

                                                      
14 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). Wyłączenie 
dokonane przez NIK w interesie Poczty Polskiej S.A. (przedsiębiorcy). 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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zł19, przy czym należności przywozowe po weryfikacji przez organy celno-skarbowe 
wyniosły 24.155,9 tys. zł. W 2018 r. nastąpił nieznaczny wzrost pobranych 
należności przywozowych (o 0,2%) w porównaniu do 2017 r. Z kolei w I półroczu 
2019 r.  pobrane należności wyniosły 6 412,6 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 
2018 r. wzrosły o 3,9%.  

(akta kontroli str. 200) 

[…]20 

2.2. […]21 

2.3. […]22 
 

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

1) niezaktualizowanie instrukcji technologicznej pocztowo-celnej II.P-20 w zakresie 
zasad przeprowadzania odprawy celnej przywozowej, co skutkowało 
kierowaniem do przedsiębiorców, w związku z nadejściem przesyłki o niskiej 
wartości, zawiadomień o konieczności dokonania zgłoszenia celnego na 
dokumencie SAD (lub w systemach teleinformatycznych), wbrew 
obowiązującym przepisom prawnym w tym zakresie; 

(akta kontroli str. 366-401) 

2) niedotrzymywanie terminów przekazywania należności celno-podatkowych na 
właściwy rachunek US. 

(akta kontroli str. 414-1464) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi  
i wnioski: 

1) zaktualizowanie Instrukcji technologicznej pocztowo-celnej II.P.20, w tym wzoru 
zawiadomień o nadejściu przesyłki z zagranicy, 

2) zwiększenie nadzoru nad terminowym przekazywaniem należności celno-
podatkowych. 

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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                      
19Dane dotyczą należności pobranych od odbiorców przesyłek z zawartością towarów spoza UE (bez rozróżnienia 
na przesyłki o niskiej wartości). 
20 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.). Wyłączenie 
dokonane przez NIK w interesie Poczty Polskiej S.A. (przedsiębiorcy). 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Poznań, dnia 11 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 

Przemysław Grad 

Główny specjalista kontroli panstwowej 

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

podpis 

 

Marek Gutraj 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

p.o. Dyrektora 

Andrzej Aleksandrowicz 
 

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

podpis 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

wykonania wniosków 


