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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji1 – Wydział 
Ekspedycyjno - Rozdzielczy w Lublinie2, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin 

 

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

 

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

 

2017-2019 (I półrocze) z uwzględnieniem dowodów dotyczących tego okresu, 
sporządzonych przed i po nim. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Aleksandra Koszarek, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/104/2019 z 18.07.2019 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dalej: POL RD w Lublinie. 

2 Dalej: WER Lublin. 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W okresie od grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., w WER Lublin zapewniono 
odpowiednią powierzchnię magazynową oraz warunki lokalowe pozwalające na 
przedstawianie organom celnym przesyłek pocztowych spoza UE, które były 
opracowywane w kontrolowanej jednostce. 

Rozwiązania organizacyjno-techniczne oraz zasady współpracy funkcjonariuszy 
celno-skarbowych z pracownikami WER Lublin przy przedstawianiu do kontroli 
przesyłek pocztowych zostały określone w Porozumieniu z dnia 1 października 
2018 r.5, co było zgodne z § 5 Porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r. pomiędzy 
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i Pocztą Polską S.A.6. 

Użytkowana aplikacja magazynowa umożliwiała sprawne funkcjonowanie magazynu 
celno-pocztowego i zautomatyzowała proces generowania zawiadomień 
o zatrzymanych przesyłkach i konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych 
do dokonania odprawy celnej oraz monitorowania wysłanych zawiadomień. 
Pozwalała także na automatyczne generowanie dokumentów wykorzystywanych 
przy odprawie celnej, w tym kartek należnościowych, a także służyła celom 
statystycznym. 

Wysyłane przez WER Lublin zawiadomienia o zatrzymanych przesyłkach 
i konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy 
celnej, w części skierowanej do przedsiębiorców i instytucji nie zostały 
zaktualizowane do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie 
pocztowym7. 

W WER Lublin wdrożono rozwiązania gwarantujące dokonywanie prawidłowego 
rozdziału nadchodzącego ładunku na strumienie przesyłek krajowych 
i pochodzących spoza terytorium UE. Przy przedstawianiu organom celnym 
przesyłek nie dokonywano ich podziału na przesyłki zawierające towary, w stosunku 
do których istniał obowiązek nałożenia należności celnych i podatkowych oraz na 
pozostałe. Spowodowane to jednak było specyfiką przesyłek, które trafiały do WER 
Lublin. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

[…]8 

 

 

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

opisowej. 
5 Porozumienie z dnia 1 października 2018 r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. Region Dystrybucji w Lublinie a Izbą 
Administracji Skarbowej w Lublinie, zmienione aneksem z 26 marca 2019 r.  Dalej: Porozumienie z 1 
października 2018 r. 

6 Dalej Porozumienie z 10 stycznia 2018 r. 

7 Dz. U. poz. 1293, dalej: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym.  

8 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). 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 

 

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. 

 

 

Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

 

Kontroler 

Aleksandra Koszarek 

inspektor kontroli państwowej 

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

 

 

 

 

Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński 

p.o. Wicedyrektor 

 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


