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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Poznań 2; ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 
(dalej: Urząd) 

 

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 

 

 

Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/102/2019 z 18 lipca 2019 r. 

 
(akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., (dalej: ustawa o NIK) 

Jednostka 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Przyjęte w Urzędzie Pocztowym Poznań 23 rozwiązania organizacyjne zapewniały, 
że wszystkie przesyłki pocztowe spoza UE były przedstawiane organom 
celno-skarbowym. […]4. 

Kontrolowana jednostka nie zapewniła natomiast, odpowiedniej do rzeczywistych 
potrzeb, powierzchni magazynowej dla przesyłek zatrzymanych do kontroli celno-
skarbowej. […]5. 

W zawiadomieniach wysyłanych w latach 2017-2019 (I półrocze) przez Urząd 
do odbiorców przesyłek pocztowych, informujących o nadejściu przesyłki 
i obowiązku przedłożenia określonych dokumentów, przywoływano nieaktualne 
rozporządzenia Ministra Finansów. W konsekwencji tego, wzywano przedsiębiorców 
do składania zgłoszeń celnych na dokumencie SAD (albo w systemach 
teleinformatycznych), którego to obowiązku już nie przewidują przepisy 
obowiązującego od 2016 r. rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie 
pocztowym6. 

Ponadto, we wskazanym wyżej okresie, w Urzędzie […]7 nie wprowadzono w formie 
pisemnej, zgodnych z obowiązującymi regulacjami, zasad współpracy 
funkcjonariuszy celno-skarbowych z pracownikami Urzędu przy przedstawianiu 
do kontroli przesyłek pocztowych. Uzgodnienia w tym zakresie miały jedynie formę 
ustną. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy urzędu pocztowego dokonującego 
wymiany poczty z zagranicą w zakresie bezpieczeństwa 
tego obrotu, w tym zapewnienia, że wszystkie 
wprowadzone na obszar celny UE przesyłki zostaną 
przedstawione organom celno-skarbowym  

[…]8 

 

 

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

1. […]9 

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

opisowej. 
3 Naczelnikiem Urzędu Pocztowego Poznań 2 był od dnia 2 stycznia 2002 r. Pan Marek Eichstaedt.  
4 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). 

5 Ibidem. 

6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie 
pocztowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1293). 
7 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). 

8 Ibidem. 

OCENA OGÓLNA 
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2. […]10 

 

2 Zasady i tryb postępowania przyjęte w Urzędzie 
w zakresie zapewnienia sprawnego przedstawiania 
przesyłek pocztowych o niskich wartościach organom 
celno-skarbowym oraz dokonywania zgłoszeń celnych w 
tym obrocie zgodnie z przepisami prawa celnego 

[…]11 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

[…]12 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W kontrolowanym okresie, kontrolowana jednostka nie dysponowała pisemnie 
ustalonymi, zgodnymi z obowiązującymi regulacjami, zasadami współpracy 
funkcjonariuszy celno-skarbowych z pracownikami Urzędu przy przedstawianiu 
do kontroli przesyłek pocztowych oraz pisemnymi ustaleniami w zakresie 
wyposażenia technicznego Urzędu, o których to ustaleniach mowa w § 5  i § 22 
Porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r. zawartego pomiędzy Szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej i Pocztą Polską S.A. Uzgodnienia w tym zakresie, jak 
wynika z wyjaśnień Naczelnika Urzędu, miały jedynie formę ustną. 
Zdaniem NIK, pisemne określenie warunków i zasad współpracy w powyższym 
zakresie sprzyjałoby sprawniejszej realizacji objętych kontrolą zadań.  
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie prewencji i zwalczania 
przestępczości w obrocie pocztowym pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu a Dyrektorem Regionu Sieci w Poznaniu zostało zawrate 
dopiero w dniu 2 października 2019 r. 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań mających 
na celu: 
1) zapewnienie odpowiedniej do potrzeb powierzchni zaplecza magazynowego, 

niezbędnej do wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa celnego 
oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów przywożonych na 
obszar celny Unii lub wywożonych z tego obszaru w obrocie pocztowym, zgodnie 
z § 1 ust. 1 Porozumienia i § 6 Instrukcji, 

2) zapewnienie, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo organem celnym, 
stosowania aktualnych przepisów prawa, w zawiadomieniach w sprawie 
dokonania zgłoszenia celnego i przedłożenia określonych dokumentów, 
wysyłanych do adresatów przesyłek. 

                                                                                                                                       
9 Ibidem. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem. 

12 Ibidem. 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, 13 listopada 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

Zbigniew Truszkowski 

specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 
 

 

Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

p.o. wicedyrektor 

 
 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


