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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/009 – Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Stanisław Jarzyna, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/88/2018 
z dnia 6 czerwca 2018 r. 
Wojciech Ostrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr LRZ/87 
/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 
Marek Wójtowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr 
LRZ/109/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35 – 959 Rzeszów, ul. Geodetów 12. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komisarz Grzegorz Skowronek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 
(zwany w dalszej treści „Dyrektorem”) od dnia 6 października 2017 r. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą3, dyrektorami Izby byli: Tomasz Janeczek do 
12 czerwca 2017 r., Waldemar Chaba – od 13 czerwca do 5 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Izby w zakresie związanym z procesem konsolidacji administracji 
podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej oraz realizacją ustawowych zadań 
Krajowej Administracji Skarbowej. 
W ocenie NIK reorganizacja służb została przygotowana i przeprowadzona zgodnie 
z przepisami ustaw z dnia z dnia 16 listopada 2016 r.: Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej5 oraz o Krajowej Administracji 
Skarbowej6 a także wytycznymi Szefa KAS. Kształt kadrowy Izby został ustalony 
w oparciu o przepisy art. 165 ust. 7 ustawy P.w.u. o KAS, przy czym nie zostały 
określone i przez to nieznane były pracownikom przesłanki, którymi kierowano się 
nie przedstawiając propozycji warunków pracy lub służby 143 
pracownikom/funkcjonariuszom (4,4% kadry), którym wypłacono odprawy 
i ekwiwalenty, w sytuacji gdy w późniejszym terminie zatrudniano nowe osoby. Przy 
tworzeniu 4% rezerwy kadrowej, w skład której weszli niektórzy funkcjonariusze, 
którzy nie spełniali jednego z kryteriów, tj. wcześniejszych faktycznych służb 
w oddziałach granicznych nie przestrzegano ustalonych zasad tworzenia tej 
rezerwy. 
Składniki wynagrodzenia/uposażenia ustalono zgodnie z przepisami ustawy o KAS, 
obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów i Ministra Finansów oraz wytycznych 
Szefa KAS. Efektem reorganizacji był wzrost wynagrodzenia zasadniczego blisko 
50% obsady kadrowej i obniżenie wynagrodzeń prawie 10% tej obsady (nawet 
o ponad 2 tys. zł). Największa liczba i odsetek osób, którym obniżono 
wynagrodzenie dotyczyły byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie7 (110 

                                                      
1 Dalej: KAS 
2 Dalej: IAS lub Izba 
3 1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
5 Dz. U. poz. 1948, ze zm., dalej: ustawy P.w.u. o KAS 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm., dalej: ustawy o KAS 
7 Dalej: UKS 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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osób, tj. 33%) i byłej Izby Celnej w Przemyślu8 (191 osób, tj. 14,2%, w tym 12 osób 
z wyższej kadry kierowniczej nieobjętej „ucywilnieniem”). Zaproponowane mnożniki 
uposażenia zasadniczego i mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia dodatku 
funkcyjnego w danej grupie zaszeregowania były zgodne z przepisami, ale 
odbiegały od deklaracji Szefa KAS, według których oferty pracy winny utrzymywać 
wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, ze wszystkimi składnikami. 
W Izbie realizowano wytyczne i zalecenia Szefa KAS, w tym przestrzegano 
wdrażania „Procedur przejścia” przekazanych przez Ministerstwo Finansów, 
obejmujących różne obszary tematyczne (kadry, księgowość, majątek, komunikację 
wewnętrzną, bhp, informacje niejawne, obronność, obieg dokumentów, zamówienia 
publiczne, bezpieczeństwo, magazyny), poprzez opracowanie kilkudziesięciu 
spójnych z wzorcami zawartymi w tych procedurach regulacji wewnętrznych, 
obowiązujących w podległych jednostkach organizacyjnych. Nieprawidłowością 
w tym zakresie był brak lub nieterminowe przeprowadzenie szkoleń bhp dla trzech 
osób (20% badanej próby) nowej kadry kierowniczej. 
Zapisy Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. zawartego przez Szefa KAS ze 
związkami zawodowymi9 były przestrzegane, za wyjątkiem terminowości 
przekazywania przez Dyrektora Izby odwołań pracowników/funkcjonariuszy do 
Zespołu do monitorowania tego Porozumienia. W badanej próbie aż 95% wniosków 
przekazano z przekroczeniem 5 dni roboczych, licząc od dnia wpływu wniosku. 
Izba nie planowała kosztów reformy, w tym kosztów szkolenia nowozatrudnianych 
osób, wysokości odpraw, ekwiwalentów i ewentualnych odszkodowań. Koszty te 
w latach 2016 – 2018 (I półrocze) przekroczyły 3 mln zł i głównie dotyczyły 
wypłaconych odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. 
Komórka podatku akcyzowego i podatku od gier Izby realizowała statutowe zadania 
w zakresie koordynacji i nadzoru nad prawidłowością postępowań prowadzonych 
przez urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, 
opłaty paliwowej, podatku od gier oraz dopłat o których mowa w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych10, podatku od wydobycia niektórych kopalin 
oraz prowadzenia szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narady dla podległych 
urzędów, uwzględniających nieprawidłowości, uchybienia i orzecznictwo sądowe. 
Zrealizowano również rekomendacje przeprowadzonego w IAS audytu dotyczącego 
realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier w kontekście 
utworzenia KAS. 
Przekazanie z dniem 1 marca 2017 r. do naczelników urzędów skarbowych zadań 
prowadzenia egzekucji administracyjnej należności wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 
3 pkt 3-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych 
zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich 
działania11 wpłynęło na poprawę ściągalności tych należności. 
W ocenie NIK przeniesienie z dniem 1 marca 2017 r. ze Służby Celnej do komórki 
podatku akcyzowego i podatku od gier Izby zadań określonych w § 2 ust. 4 pkt 
4 załącznika nr 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. 
w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz nadania im statutów12 miało negatywny wpływ na terminowość realizacji tych 
zadań. Kontrola wykazała znaczne opóźnienia w załatwianiu spraw przekazanych 
z dniem 1 marca 2017 r., które były wszczęte i niezakończone przez Dyrektora IC. 
 

                                                      
8 Dalej: IC 
9 W sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów 
państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej zawarte między Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” - 
dalej: Porozumienie 
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 165 
11 Dz. U. poz. 448, ze zm. 
12 Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 41, ze zm. 
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III. Wyniki kontroli 
1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji administracji 
podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. 
1.1. Etatyzacja i sprawy kadrowe. 

Proces konsolidacji, w tym „ucywilnienia” poprzedzono analizą potrzeb 
kadrowych w Izbie (z podziałem na: IAS, Urząd Celno-Skarbowy [UC-S] i Urzędy 
Skarbowe [US]). W dniu 25 października 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy 
Dyrektorami: Izby Skarbowej w Rzeszowie (IS), UKS i IC, w sprawie przygotowania 
koncepcji organizacji i wdrożenia w województwie podkarpackim KAS, w celu: 
- wyodrębnienia obszarów organizacji IAS, 
- wypracowania reguł powołania zespołów obszarowych, ramowych zasad 
funkcjonowania tych zespołów oraz wymiany informacji, 
- zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z organizacją 
oraz tworzeniem jednostek organizacyjnych KAS w województwie, 
- optymalnego przygotowania wdrożenia struktur KAS w województwie. 
Uwzględniając podjęte prace konsolidacyjne i wytyczne Ministerstwa Finansów13, 
przekazane m.in. podczas narady kadry kierowniczej w dniach 7-8 listopada 2016 r. 
w Otwocku, w dniu 29 grudnia 2016 r. Dyrektor IS zawarł kolejne porozumienie 
o współpracy z Dyrektorami IC i UKS, w którym nakreślono cele: 
- przygotowanie IAS, IC oraz UKS do wprowadzenia w województwie KAS, 
- zidentyfikowanie zagrożeń i podjęcie działań związanych z organizacją KAS, 
- wymiana informacji w zakresie posiadanych zasobów na potrzeby realizacji zadań. 
 Struktura organizacyjna US obowiązująca od 1 marca 2017 r. została 
opracowana wg załącznika nr 8 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 marca 2017 r., zgodnie z którym w pionie kontroli US, zostały utworzone komórki: 
czynności analitycznych i sprawdzających (SKA) oraz identyfikacji i weryfikacji 
poprawności rejestracji podatników (SKI). 

Analizy i konsultacje dotyczące przekształceń kadrowych prowadzono od 
listopada 2016 r., uwzględniając założenia centralne14 określające priorytety nowej 
administracji podatkowej: przyjazna i kompetentna obsługa przedsiębiorców oraz 
bezwzględna walka z luką podatkową. W związku z pierwszym priorytetem, 
adresowanym do US, obejmującym procesy rejestracji i rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, a następnie jej legalnego kontynuowania, w celu eliminacji tzw. 
„karuzel podatkowych”, Szef KAS ustalił poziom minimalnego zasilenia kadrowego 
z komórek obsługowych i logistycznych IC oraz przeniesienia funkcjonariuszy 
i pracowników wykonujących dotychczas zadania w obszarze akcyzy do US. Drugi 
priorytet dedykowany UC-S, dotyczył głównie stworzenia struktur do walki 
z przestępczością ekonomiczną z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowego 
poziomu obsługi celnej na przejściach granicznych. Zgodnie z poleceniem Szefa 
KAS zasilenie UC-S miało nastąpić z zasobów Służby Celnej i pracowników UKS, tj. 
z oddziałów celnych oraz komórek dozoru, zwalczania przestępczości, 
dochodzeniowo-śledczych, z możliwością zasilenia z pionu wsparcia spośród osób 
posiadających odpowiednie doświadczenie. Jako istotna wskazana została także 
pełna obsada przejść granicznych. Limit etatów dla funkcjonariuszy celno-
skarbowych, ustalony przez Szefa KAS dla województwa wynosił 1.114 etatów, 
w tym 260 etatów dodatkowych na zadania priorytetowe. 

(dowód: akta kontroli str. 8-226) 
W znoszonych jednostkach utworzono zespoły obszarowe, w celu 

odpowiedniej alokacji kadr na poziomie regionalnym – odrębnie w UKS i IC – które 
dokonały analiz kadrowych uwzględniających umiejscowienie zadań w nowej 
strukturze organizacyjnej, w tym nowych zadań oraz priorytetów działania KAS. 
Prace zespołów regionalnych obejmowały realizację wytycznych MF, 
uwzględniającą założenia reformy tak, aby zasoby ludzkie alokować odpowiednio do 

                                                      
13 Dalej: MF 
14 W szczególności zawarte w piśmie Szefa KAS znak: RS4.0101.1.017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

 

wykonywanych zadań, zgodnie z przebiegiem pracy/służby, kompetencjami oraz 
miejscem zamieszkania. Zespoły te prowadziły uzgodnienia z Koordynatorem do 
utworzenia i organizacji KAS w województwie podkarpackim, obejmujące aspekty 
bieżącego obciążenia pracą z uwzględnieniem kontynuacji zadań w nowej 
strukturze, konieczność zabezpieczenia kadr w obszarach priorytetowych oraz 
utrzymanie poziomu realizacji zadań w przejściach granicznych. 

Analiza potrzeb kadrowych nastąpiła z wykorzystaniem dokumentacji 
przesłanej przez Departament Reformy Administracji Skarbowej MF15, służącej do 
określenia stanu etatyzacji IAS po 1 marca 2017 r. Równocześnie zwrócono się 
z prośbą o informacje na temat planowanej realokacji osób zajmujących się 
procesami pomocniczymi w IAS, IC, UKS do zadań podstawowych. Prace 
z wykorzystaniem arkuszy alokacyjnych w pierwszej kolejności podejmowane były 
na poziomie jednostek konsolidowanych, a równolegle w siedzibie IAS z udziałem 
przedstawicieli konsolidowanych struktur i w stałej korespondencji z MF. Po 
akceptacji przez Dyrektora IAS arkuszy alokacyjnych, od dnia 1 marca 2017 r. 
pracownicy i funkcjonariusze kierowani byli do zadań w komórkach organizacyjnych 
ujednoliconej struktury KAS16, zachowując ciągłość pracy lub służby. Wśród 
pracowników/funkcjonariuszy przeprowadzono ankietę17 preferencji zawodowych, 
potencjału, oczekiwań i preferencji, którą wykorzystano do potrzeb nowych struktur. 

(dowód: akta kontroli str. 8-76) 
 Współpraca Dyrektora IAS z Szefem KAS w procesie etatyzacji jednostek 
IAS odbywała się poprzez koordynatora do utworzenia i organizacji KAS Pana 
Tomasza Janeczka18, którego Szef KAS zobowiązał do: przekazywania 
tygodniowych podsumowań wdrażania reformy (do 28 lutego 2017 r.), złożenia 
raportu końcowego (do 15 marca 2017 r.), osobistego nadzoru nad procesem 
alokacji kadr. Podziału etatów na IAS, US i UC-S dokonano w oparciu o opracowaną 
koncepcję obsady uwzględniającą właściwe zagospodarowanie zasobów kadrowych 
i następujące kryteria: konieczność zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb 
etatowych wynikających z funkcjonujących i przyszłych obszarów działania (jako 
niezbędne minimum), zaproponowane rozwiązania w zakresie alokacji zasobów 
kadrowych do priorytetowych zadań nowej administracji wskazanych przez Szefa 
KAS, dotychczas zagospodarowane etaty na poziom IAS, dalszą konieczność 
wzmacniania komórek granicznych i realizacyjnych w walce z luką podatkową. 
 Proces alokacji w IAS uwzględniał wytyczne Szefa KAS z 27 stycznia i 31 
marca 2017 r. i miał na celu zapewnić organizację pracy odpowiednią do ilości 
i rodzaju realizowanych procesów, w pierwszej kolejności przez odpowiedni dobór 
kadry. Pismem z 31 marca 2017 r. dyrektor IAS zwrócił się do Szefa KAS 
o uwzględnienie faktu, iż IAS jest jednostką „graniczną” z trzema delegaturami i 13 
oddziałami celnymi, co utrudnia wykonanie poleceń w zakresie alokacji pracowników 
z procesów pomocniczych IC i UKS do zadań podstawowych US (obszar 
„rejestracja i czynności sprawdzające”) oraz rozważenie możliwości zmniejszenia 
liczby pracowników przewidzianych do zasilenia US. Lokalizacja UC-S w Przemyślu 
(ok. 100 km od siedziby IAS) oraz czynnik ludzki spowodowały, że prace projektowe 
nowej struktury ukierunkowane zostały na znalezienie takiej metody alokacji aby 
wykorzystać maksymalnie potencjał ludzki, bez potrzeby codziennych dojazdów do 
pracy znacznej grupy osób do siedzib jednostek. Alokacja musiała także 
uwzględniać wzmocnienie obsady przejść granicznych (spowodowane 
uruchomieniem międzynarodowych połączeń kolejowych, odpraw przesyłek cargo 
na przejściu granicznym Rzeszów – Jasionka, rozdzieleniem ruchu osobowego od 
towarowego na platformie A4 w Korczowej, planowanym otwarciem nowego 
przejścia granicznego w Malhowicach, wzrastającym ruchem granicznym po 
zniesieniu ruchu wizowego z Ukrainą) oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

                                                      
15 Pismo znak: RS6.0101.2.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
16 Przykładowo wynikiem prac zespołu powołanego w UKS była alokacja pracowników kontroli i analiz do UC-S, procesów 
pomocniczych, informatyków, analityków, kontroli i zarządzania do IAS oraz pracowników kontroli do US 
17 Na podstawie pisma Dyrektora IAS z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: 1801-WZ.0112.17.2016 
18 Powołany przez Szefa KAS zarządzeniem nr 5 z dnia 18 stycznia 2017 r. 
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i ograniczenie luki podatkowej (częstsze kontrole i rewizje towarów oraz środków 
przewozowych). Specyfika wschodniej, zewnętrznej granicy UE, zmniejszone 
zasoby kadrowe (m.in. w wyniku nieprzedłożenia pracy/służby 143 osobom oraz 
nieprzyjęcia warunków pracy/służby przez 18 osób), a także wzmocnienie komórek 
o funkcjonariuszy, realizujących kontrole drogowe w zakresie wskazanym w ustawie 
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, utrudniały wykonanie 
w pełni poleceń Szefa KAS w zakresie ustalenia zasilenia etatowego jednostek. 
Doświadczenia z pilotażu w Wielkopolsce służyły opracowaniu modelu realokacji 
kadr w IAS, ale uwzględniającego specyfikę zadań (struktura „graniczna”). 
Tworzenie nowej struktury nie mogło odbywać się w sposób analogiczny do 
opisanego w dokumencie „Założenia do pilotażu wdrożenia krajowej administracji 
skarbowej w województwie wielkopolskim” - głównym celem była struktura osobowa 
IAS gwarantująca realizację celów i zadań, w tym obsługi celnej, poprzez precyzyjny 
dobór kadry, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. 
 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym IAS19 według stanu na koniec 
czerwca 2018 r. – Dział Likwidacji Towarów utworzony został w Pionie Orzecznictwa 
UC-S, Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła i Czynności Audytowych 
i Wydział Kontroli Wewnętrznej w Pionach: Celno-Granicznym i Wsparcia IAS. 

(dowód: akta kontroli str. 8-76) 
 Dyrektor IAS znał sposób ustalenia 4% rezerwy kadrowej określony 
w piśmie Szefa KAS z 24 lutego 2017 r. Wytyczne centralne w tym zakresie 
sformułowane przez Szefa KAS były następujące: „dopuszczalne jest złożenie 
propozycji służby dla dzisiejszych funkcjonariuszy, którzy nie będą wykonywać 
bezpośrednio zadań zarezerwowanych wyłącznie dla formacji mundurowej pod 
warunkiem, że będą oni stanowić rezerwę kadrową w sytuacjach nadzwyczajnych 
(…). Jednak ich liczba nie może przekroczyć 4% z przyznanego dla danej izby limitu 
funkcjonariuszy”. Wytyczne regionalne wydane przez Dyrektora IAS obejmowały 
kryteria: wcześniejszy udział funkcjonariusza w reagowaniu kryzysowym, faktyczna 
ilość służb w oddziałach granicznych, deklaracja pełnej dyspozycyjności i wsparcia 
oddziałów granicznych złożona w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 85-88) 

Na podstawie próby obejmującej 10 pracowników zakwalifikowanych do 4% rezerwy 
kadrowej (tj. 20% z 50 osobowego stanu rezerwy na dzień 30 czerwca 2018 r.) 
ustalono, że 4 funkcjonariuszy, którzy weszli w skład rezerwy kadrowej nie spełniało 
kryterium dotyczącego faktycznych służb w oddziałach granicznych, w tym 2 z nich 
zostało zakwalifikowanych indywidualnymi decyzjami ówczesnego Dyrektora IAS.  

Rezerwę kadrową oparto na Grupie Reagowania Kryzysowego20 
funkcjonującej w IC, której podstawą utworzenia był Lokalny Plan Reagowania 
Kryzysowego IC (utworzony na bazie Planu Reagowania Kryzysowego Służby 
Celnej). Na podstawie doświadczeń z sytuacji kryzysowej w czerwcu 2016 r. 
(protesty w pracy przejść granicznych) podjęto działania weryfikujące GRK 
i procedury zarządzania sytuacją kryzysową, bowiem część członków GRK nie 
spełniła oczekiwań nie stawiając się do służby na telefoniczne wezwanie. Rezerwę 
kadrową zasilili tylko funkcjonariusze, którzy na dzień formowania GRK pełnili 
służbę w IAS i którym w dniu 30 maja 2017 r. złożono propozycje dalszej służby. Do 
rezerwy kadrowej nie przenoszono byłych pracowników US lub UKS. Według stanu 
na dzień 1 września 2017 r. rezerwę kadrową stanowiło 52 funkcjonariuszy (tj. 4% 
przyznanego limitu), którzy uprzednio byli zatrudnieni w 21 komórkach 
organizacyjnych IC, a po reformie - w 16 komórkach IAS21, w tym w 6 komórkach 
UC-S22. Na 30 czerwca 2018 r. w rezerwie kadrowej było 50 funkcjonariuszy (tj. 

                                                      
19 Stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora IAS z dnia 3 marca 2017 r. (zmienionego zarządzeniami Nr 82 i 
186/2017) 
20 Dalej: GRK 
21 M.in. w Działach: Kadr i Szkoleń, Kontroli Wewnętrznej, Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności 
Audytowych, Rachunkowości, Budżetu, Płac, Planowania i Kontroli Finansowej 
22 M.in. w Działach: Analizy Ryzyka, Postępowania Celnego, Postępowania Podatkowego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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3,9% przyznanego limitu), którzy uprzednio byli zatrudnieni w 21 komórkach IC, a po 
reformie – w 17 komórkach IAS23, w tym w 7 komórkach UC-S24. 

Wszyscy funkcjonariusze rezerwy zostali przeszkoleni z obsługi systemów 
w trakcie pełnionych przez nich służb przed końcem 2017 r., samodzielnie wykonują 
obowiązki, posiadają ważne badania lekarskie, zaś 65% z nich wyposażono 
w stemple „Polska-cło”. Dla realizacji obowiązku 30 dni służby w roku nałożonego 
przez Szefa KAS rezerwa kadrowa jest wykorzystywana w wymiarze podstawowym 
dwóch służb w miesiącu dla każdego funkcjonariusza. W 2017 r. funkcjonariusze 
rezerwy przepracowali łącznie 7.200 godzin, zaś w I półroczu 2018 r. – 6.071 
godzin, najczęściej w ramach obsługi ruchu osobowego oraz kontroli i potwierdzania 
wyprowadzania towarów objętych procedurą zwrotu VAT. W okresach, w których nie 
pełnili służb, wykonywali obowiązki komórek, do których byli przypisani. 
Koordynator do utworzenia i organizacji KAS w województwie podkarpackim 
uczestniczył w procesie tworzenia nowej struktury, w tym ustalenia 4% rezerwy 
kadrowej, m.in. poprzez osobisty bieżący nadzór nad tym procesem, dobór 
wyszkolonej kadry, przekazywanie cotygodniowych podsumowań realizacji 
zagadnień i złożenie raportu końcowego do dnia 15 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 16-19, 85-88, 227-236) 
Dyrektor IAS nie występował o zwiększenie etatów i ustalenie nowej obsady 

etatowej po wprowadzeniu reformy. Szef KAS poleceniem z dnia 31 marca 2017 r. 
zwiększył limit etatów przeznaczonych dla funkcjonariuszy IAS, obsługujących 
przejścia graniczne na granicy z Ukrainą, co miało związek ze zmianami 
w przepisach prawa UE, nakładających obowiązek zintensyfikowania kontroli na 
granicach zewnętrznych UE, trwającym procesem liberalizacji reżimu wizowego 
między UE a Ukrainą oraz koniecznością zwiększenia poziomu kontroli w obszarach 
ryzyka związanych z: bezpieczeństwem obrotu towarowego, naruszaniem 
przepisów dotyczących wprowadzania i wyprowadzania z Polski towarów objętych 
ograniczeniami, zakazami obrotu ze względu na porządek publiczny 
i bezpieczeństwo (w tym broń, amunicja, prekursory materiałów wybuchowych, 
środki odurzające i psychotropowe, preparaty chemiczne), naruszaniem przepisów 
przeciwko zdrowiu oraz ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nieprawidłowościami w wywiązywaniu 
się z obowiązków celnych i podatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 19-76) 
Na dzień 30 czerwca 2018 r. służbę w komórkach IAS pełniło 63 funkcjonariuszy, 
w tym w Pionach: Wsparcia25 – 13, Zarządzania26 – 4, Kontroli, cła i audytu27 – 5, 
Finansowo-księgowym28 – 3, Logistyki i usług29 – 2, Informatyki30 – 14, Celno-
granicznym31 – 19. Ponadto, 3 osoby spośród dyrekcji IAS, tj. Dyrektor IAS, I oraz V 
Zastępca dyrektora IAS, także posiadało status funkcjonariuszy. 

W UC-S, według stanu na 30 czerwca 2018 r., służbę pełniło 980 
funkcjonariuszy, w tym w Pionach: Wsparcia32 – 4, Zwalczania przestępczości 
ekonomicznej33 – 250, Orzecznictwa34 – 23, Kontroli Celno-Skarbowej35 – 67, 

                                                      
23 Jak w przypisie nr 21 
24 Jak w przypisie nr 22 
25 W Działach: Kontroli Wewnętrznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Referatach: Kontroli Wewnętrznej, Obsługi Klienta 
i Komunikacji, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Jednoosobowym Stanowisku Duszpasterskim 
26 W Działach: Pierwszym i Drugim – Kadr i Szkoleń 
27 W Dziale Zarządzania Ryzykiem, Referatach: Spraw Karnych Skarbowych, Współpracy Międzynarodowej 
28 W Dziale Rachunkowości Budżetowej, Płac, Planowania i Kontroli Finansowej 
29 W Drugim Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami 
30 W Wydziale Systemów Centralnych i Wsparcia Systemów Celno-Granicznych 
31 W Działach: Granicznym, Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych, Referatach: 
Postępowania Celnego, Zakazów, Ograniczeń Kontroli i Środków Polityki Handlowej 
32 W Dziale Spraw Ogólnych, Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości, Referacie Spraw Ogólnych 
33 W Działach: Operacyjno-Rozpoznawczym, Dochodzeniowo-Śledczym, Realizacji, Techniki i Obserwacji, Referatach: 
Dochodzeniowo-Śledczych, Służby Dyżurnej, Mobilnych Realizacji, Granicznych Realizacji 
34 W Działach: Likwidacji Towarów, Postępowania Celnego, Postępowania Podatkowego 
35 W Działach: Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Analizy Ryzyka, Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Wieloosobowym 
Stanowisku Stałej Kontroli Wyrobów Akcyzowych 
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Obsługi zgłoszeń celnych36 – 618, Wsparcia granicy i zadań scentralizowanych37 – 
18. Naczelnik UC-S i 6 jego zastępców, także posiadało status funkcjonariuszy. 
W US podległych IAS na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zatrudniano funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 237-238) 

1.2. Proces zatrudnienia w IAS 
 Koncepcja kształtu kadrowego IAS i jednostek podległych obejmowała dwa 
założenia: precyzyjny dobór kadr pod kątem kwalifikacji, doświadczenia, 
umiejętności oraz wysoki standard etycznego działania. Kształt kadrowy IAS oraz 
jednostek podległych był wynikiem zaleceń centralnych i rozwiązań przewidzianych 
w ustawach z dnia 16 listopada 2016 r.: P.w.u o KAS i ustawy o KAS. Alokacja kadr 
uwzględniała wytyczne Szefa KAS38 wg schematu „za zadaniami idą ludzie”, 
„graniczną” specyfikę IAS oraz lokalizację jednostek. Ograniczone zasoby kadrowe, 
alokowanie funkcjonariuszy oraz pracowników realizujących zadania w zakresie 
podatku akcyzowego, podatku od gier, poboru należności celnych, funkcji 
wierzycielskich oraz egzekucji do US lub IAS utrudniały wykonanie w pełni polecenia 
Szefa KAS w zakresie ustalenia zasilenia etatowego jednostek. 
 Z dniem wejścia w życie ustawy o KAS wszyscy dotychczasowi pracownicy 
i funkcjonariusze zachowywali ciągłość zatrudnienia - zatem z tym dniem nie 
stosowano żadnych kryteriów zatrudnienia. Do dnia 31 maja 2017 r. pracownicy 
i funkcjonariusze otrzymywali propozycje pracy/służby lub ich nie otrzymywali co 
było równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy/służby. Dla zapewnienia obsady 
Dyrektor IAS kierował się w szczególności zadaniami określonymi w zarządzeniu 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek 
organizacyjnych KAS oraz nadania im statutów. Zarówno Szef KAS jak i Dyrektor 
IAS nie określili komórek, które powinny być obsadzane wyłącznie pracownikami 
służby cywilnej lub funkcjonariuszami, a podstawą do ustalenia zadań 
funkcjonariuszy były zapisy ustawy o KAS. 

W IAS przeprowadzono szczegółowe analizy stanu zatrudnienia 
uwzględniające przygotowanie merytoryczne pracowników/funkcjonariuszy. Do 
czasu niniejszej kontroli nie został określony ostateczny poziom zasobów kadrowych 
IAS z podziałem na poszczególne jednostki oraz funkcjonariuszy i pracowników. 
Podziału etatów na poszczególne jednostki IAS dokonano w oparciu o koncepcję 
obsady etatowej, z wykorzystaniem dokumentacji służącej do określenia stanu 
etatyzacji, uwzględniając konieczność zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb 
etatowych wynikających z obecnych i przyszłych obszarów działania, proponowane 
rozwiązania w zakresie alokacji do priorytetowych zadań wskazane przez Szefa 
KAS, już zagospodarowane etaty na poziom IAS i konieczność dalszego 
wzmacniania komórek granicznych i realizacyjnych w kontekście walki z luką 
podatkową. W dniu 6 lipca 2018 r. Dyrektor IAS powołał Zespół do ustalenia 
optymalnego poziomu zatrudnienia w IAS i podległych urzędach, którego prace 
planuje się zakończyć w IV kwartale 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 239-262) 
Do Dyrektora IAS wpłynęło 357 skarg związanych ze sposobem 

przeprowadzenia reorganizacji w obszarze zatrudnienia, które dotyczyły: zmiany 
statusu (150 skarg), zmiany warunków pracy/służby (79 skarg) i zmiany 
wynagrodzenia (157 skarg). 

Analizą objęto 20 skarg, które wpłynęły do Najwyższej Izby Kontroli, 
a których treść dotyczyła problematyki przeprowadzenia reorganizacji w obszarze 
zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych IAS, w tym potencjalnych 
nieprawidłowości w zakresie składania propozycji pracy, określających warunki 
zatrudnienia na stanowiskach cywilnych jak i w ramach służby celno-skarbowej. 

                                                      
36 W Oddziałach Celnych w: Kolejowym Przemyśl-Medyka, Lotniczym Rzeszów-Jasionka, Budomierzu, Dębicy, Jarosławiu, 
Korczowej, Krościenku, Krośnie, Medyce, Mielcu, Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli 
37 W Działach: Laboratorium Celno-Skarbowe, Wsparcia Granicy i Koordynacji Obrotu Towarowego 
38 Zawartych w pismach: RS4.0101.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., CP6.892.11.2017 z dnia 14 lutego 2017r., 
CP6.892.11.2017.1 z dnia 15 lutego 2017 r., RS2.0723.10.2017 z dnia 21 lutego 2017 r., SC6.0723.2.2017 z dnia 24 lutego 
2017 r. oraz DZP.1404493.2017 z dnia 31 marca 2017 r. 
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W skargach podawano m.in., że pracownikom/funkcjonariuszom, z wieloletnim 
stażem i doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami, często nagradzanym, 
awansowanym, cieszącym się dobrą opinią służbową przełożonych, nie przedłożono 
propozycji dalszego pełnienia służby lub pracy. Brak propozycji nie był w żaden 
sposób uzasadniany i w konsekwencji prowadził do sytuacji, w której osoby 
skarżące pozostawały bez środków do życia. Niektóre ze skarg dotyczyły 
przypadków, w których funkcjonariuszom przedstawiono propozycje dalszej pracy 
a nie służby, czego skutkiem było obniżenie wynagrodzeń i pozbawienie 
ewentualnych przywilejów z włączenia do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. 
 Szczegółowe badania akt osobowych pięciu pracowników/ funkcjonariuszy 
(tj. 25% ogólnej liczby skarg) wykazały we wszystkich przypadkach: 
- długi staż pracy w służbach celno-skarbowych (od 20 do 33 lat), 
- awanse lub podwyżki składników uposażenia/wynagrodzenia w ciągu ostatnich 3-4 
lat przed reorganizacją, 
- nagrody za osiągnięcia w pracy lub w służbie, w tym indywidualne, 
- pozytywne okresowe oceny pracy/służby, 
- pozytywne opinie służbowe sporządzone przez przełożonych, 
- brak w ciągu ostatnich kilku lat przed reorganizacją postępowań dyscyplinarnych 
lub karnych, 
- wnioski pracowników/funkcjonariuszy o rozpatrzenie sprawy w związku z brakiem 
propozycji służby/pracy lub w związku z niewłaściwą w ich ocenie propozycją 
pracy/służby, skierowane do Zespołu do monitorowania Porozumienia. 

Odpowiadając na prośby pracowników/funkcjonariuszy o podanie przyczyn 
nieprzedłożenia propozycji pracy/służby Dyrektor IAS podawał art. 165 ust. 7 ustawy 
P.w.u. o KAS, zgodnie z którym Dyrektor IAS składa do dnia 31 maja 2017 r. 
propozycję określającą nowe warunki pracy/służby, która uwzględnia potrzeby 
pracodawcy, posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby/pracy a także 
dotychczasowe miejsce zamieszkania. Zgodnie zaś z art. 170 ust. 1 pkt 1 stosunki 
pracy/służby osób zatrudnionych w jednostkach KAS wygasają z dniem 31 sierpnia 
2017 r., jeżeli osoby te w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie otrzymają propozycji 
określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. Ani ww. przepisy ani 
inne przepisy ustawy nie nakładają obowiązku przedłożenia propozycji 
zatrudnienia/służby, a ustawodawca w art. 170 ust. 1 pkt 1 wprost wskazywał na 
możliwość odstąpienia od zaproponowania nowych warunków, zatem 
nieprzedłożenie propozycji nie stanowi naruszenia art. 165 ust. 7. Podejmując 
decyzję Dyrektor IAS kierował się ustawowymi przesłankami, także możliwością 
odstąpienia od złożenia propozycji. W żadnym z przypadków nie wskazano innych 
pozaustawowych przesłanek, które mogły mieć wpływ na brak propozycji. 
 Szczegółowa analiza akt osobowych pięciu osób wykazała, że: 
- były funkcjonariusz J. R. (brak propozycji) w dniu 27 sierpnia 2007 r. został 
zawieszony, a w dniu 12 stycznia 2010 r. zwolniony ze służby, w związku 
z toczącym się postępowaniem karnym z art. 228 § 1 KK w związku z art. 12 KK 
i art. 65 § 1 KK. Z dniem 1 grudnia 2011 r. przywrócony do służby na podstawie 
wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu39; 
- były funkcjonariusz P. B. (brak propozycji) z dniem 29 stycznia 2004 r. został 
zawieszony w pełnieniu obowiązków, a w dniu 26 lipca 2004 r. zwolniony ze służby, 
ze względu na toczące się postępowanie karne z art. 231 § 2 KK i art. 271 § 3 KK 
w związku z art. 11 § 2 KK (przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane 
z oskarżenia publicznego). Z dniem 21 grudnia 2011 r. został przywrócony do służby 
na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu40, z którego treści wynika, że 
umorzono postępowanie, ponieważ czyn uznano za wypadek mniejszej wagi. Ww. 
w latach 2014 – 2016 przebywał na zwolnieniach lekarskich łącznie 404 dni; 
- była funkcjonariuszka J. B. (brak propozycji) w latach 2014 – 2015 przebywała na 
zwolnieniach lekarskich łącznie 255 dni. W związku z zaleceniem lekarskim oraz 

                                                      
39 Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu II Wydział Karny z dnia 25 listopada 2011 r. sygn. akt II Ka 256/11 
40 Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu II Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt II Ka 210/11 
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krótkotrwałymi częstymi zwolnieniami z dniem 3 sierpnia 2015 r. została wyłączona 
ze służb na zmianie nocnej, a w konsekwencji wyznaczano jej czasowe 
wykonywanie obowiązków w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym UC Przemyśl 
oraz w Sekcji Obsługi Zgłoszeń Celnych OC w Korczowej; 
- były funkcjonariusz R. M. (nie przyjął propozycji) w dniu 7 marca 2011 r. wniósł do 
WSA w Warszawie skargę dotyczącą mianowania go na stopień aspiranta celnego 
zamiast na podkomisarza celnego, która została oddalona41, co uzasadniono tym, 
że mianowanie do korpusu oficerów młodszych zgodnie z art. 223 ustawy o Służbie 
Celnej dotyczyło wyłącznie wyższej kadry kierowniczej bądź kierowników zmiany, 
referatu, oddziału i naczelnika wydziału w służbie celnej, zaś R. M. w dniu wejścia 
w życie ustawy o Służbie Celnej zajmował stanowisko inspektora celnego w stopniu 
starszego dyspozytora celnego, niezaliczane do kategorii stanowisk kierowniczych. 
R. M. wniósł pozew przeciwko IC o zapłatę 498,82 zł wraz ustawowymi odsetkami 
tytułem uzupełnienia dopłaty do wypoczynku za 2010 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu 
uznał powództwo, bowiem w dniu składania wniosku o dopłatę obowiązywały 
przepisy korzystniejsze niż obowiązujące w dniu wypłaty dofinansowania42; 
- były pracownik korpusu służby cywilnej M. O. (brak propozycji) w dniu 30 listopada 
2010 r., pełniąc funkcję naczelnika US, uzyskała negatywną ocenę okresową, 
o której zadecydowała negatywna ocena kryterium: „Podejmowanie decyzji 
i odpowiedzialność”. Były p.o. Dyrektora IS uzasadnił ww. ocenę następująco: 
Oceniana podejmowała nieprawidłowe decyzje i w sposób niedostateczny 
sprawowała nadzór nad prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, czego 
wyrazem jest liczba uchylonych decyzji i spraw przekazanych do ponownego 
rozpatrzenia, gdyż decyzje te nie znajdowały oparcia w obowiązujących przepisach 
prawa. Przyczyny uchyleń decyzji podejmowanych przez Ocenianą wynikają 
z naruszeń podstawowych konstrukcji właściwych dla metodyki prowadzenia 
poszczególnych rodzajów postępowań lub z naruszeń przepisów procedury 
podatkowej. Istotnym aspektem, który wpłynął na ocenę w tym kryterium jest fakt, że 
nieprawidłowe decyzje były podejmowane kilkukrotnie w stosunku do tych samych 
stron postępowania, pomimo wcześniejszych wskazań uchybień, przez organ 
odwoławczy. M. O. nie zgodziła się z tą oceną i wystąpiła z pozwem przeciwko 
Dyrektorowi IS w Rzeszowie do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W wyniku ugody 
zmieniono ocenę na pozytywną43. M. O. korzystała ze zwolnień chorobowych – m.in. 
od 30 listopada 2010 r. do 13 maja 2011 r., oraz krótkotrwałych zwolnień 
w kolejnych latach: 2012, 2013 i 2014 (w każdym 7-krotnie), 2015 (5-krotnie). 

Dyrektor IAS wyjaśnił, że przedkładanie propozycji pracy/służby nie miało 
charakteru selekcji negatywnej. W art. 165 ust. 7 ustawy P.w.u o KAS wskazano 
kryteria, którymi pracodawca winien kierować się składając propozycję 
zatrudnienia/pełnienia służby, nie zaś kryteria (poza przypadkami wprost 
wskazanymi w ustawie o KAS), jakie należy brać pod uwagę przy doborze 
pracowników, którym nie będzie przedstawiona propozycja. Propozycje 
przedstawiane poszczególnym osobom przygotowywane były z uwzględnieniem: 
potrzeb kadrowych, wytycznych Szefa KAS, funduszu płac będącego w dyspozycji, 
przebiegu dotychczasowej pracy/służby, kwalifikacji i miejsca zamieszkania. 

W związku z wytycznymi Szefa KAS, dotyczącymi ustalenia minimalnego 
zasilenia etatowego komórek ds. rejestracji i identyfikacji podatników i płatników 
oraz komórek ds. czynności analitycznych i sprawdzających, Dyrektor IAS 
wystosował 2 pisma w sprawach: zwiększenia limitu etatów mundurowych44 oraz 
zmniejszenia liczby etatów przewidzianych do zasilenia urzędów skarbowych45. 

(dowód: akta kontroli str. 246-441, 451-452, 870) 

                                                      
41 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 990/11 
42 Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt IVP 
290/13 
43 Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - ugoda sądowa sygn. akt IV P 429/11 z dnia 14 
września 2011 r. 
44 Znak: 1801-IZZ.033.12.2017 z dnia 31 marca 2017 r. 
45 Znak: 1801-IZZ.033.13.2017 z dnia 31 marca 2017 r. 
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Według stanu na dzień 1 marca 2017 r. w IAS zatrudnionych było ogółem 3.422 
osoby (3.410,35 etatu), w tym 1.230 funkcjonariuszy (1.230 etatów), z tego w: 
- IAS – 534 osoby (526,35 etatu), w tym 144 funkcjonariuszy (144 etaty), 
- US – 1.587 osób (1.583,25 etatu), w tym 31 funkcjonariuszy (31 etatów), 
- UC-S – 1.301 osób (1.300,75 etatu), w tym 1.055 funkcjonariuszy (1.055 etatów). 
Po reorganizacji zatrudnienie ulegało zmniejszeniu i na koniec I półrocza 2018 r. 
wynosiło 3.213 osób (3.209,48 etatu), w tym 1.043 funkcjonariuszy (1.043 etaty), 
z tego w: 
- IAS – 487 osób (485,1 etatu), w tym 63 funkcjonariuszy (63 etaty), 
- US – 1.500 osób (1.498,38 etatu), 
- UC-S – 1.226 osób (1.226 etatów), w tym 980 funkcjonariuszy (980 etatów). 
W porównaniu do stanu przed reformą zatrudnienie ogółem zmniejszyło się o 209 
osób (200,87 etatu), tj. o 6,1%, w tym funkcjonariuszy o 187 osób (187 etatów), tj. 
o 15,2%. W jednostkach stan zatrudnienia zmniejszył się odpowiednio o: 
- IAS – 47 osób (41,25 etatu), tj. o 8,8%, w tym funkcjonariuszy – 81 osób (81 
etatów), tj. o 56,25%, 
- US – 87 osób (84,88 etatu), tj. o 5,5%, w tym funkcjonariuszy – 31 osób (31 
etatów), tj. o 100%, 
UC-S – 75 osób (74,75 etatu), tj. o 5,8%, w tym funkcjonariuszy – 75 osób (75 
etatów), tj. o 7,1%. 

Na dzień 1 marca 2017 r. w IAS zatrudniano 3.422 osoby, z tego do dnia 31 
maja 2017 r. propozycje pracy/służby otrzymało 3.286 osób (2.124 pracowników 
i 1.162 funkcjonariuszy. 164 funkcjonariuszy (14,1%) otrzymało propozycje pracy 
a nie służby, zaś 31 pracowników (1,5%) otrzymało propozycje służby a nie pracy. 
Osób posiadających lub nabywających w 2018 r. uprawnienia emerytalne było 216 
(71 funkcjonariuszy i 145 pracowników), zaś 9 pracowników posiadało lub nabywało 
takie uprawnienia do dnia 31 sierpnia 2017 r. Propozycji nie otrzymały 143 osoby 
(60 funkcjonariuszy – w tym 29 posiadających szczególne uprawnienia, 82 
pracowników i 1 radca prawny). Osób, które nie przyjęły propozycji było łącznie 18 
(13 funkcjonariuszy – w tym 4 aspirantów i 8 oficerów młodszych, w tym 
3 posiadających szczególne uprawnienia oraz 3 pracowników, 1 radca prawny 
i 1 osoba posiadająca uprawnienia radcy/adwokata). 
Od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zatrudniono 40 nowych osób, z tego: 
- 6 osób w wyniku ogłoszonego naboru, w tym od 1 marca do 31 sierpnia 2017 r. – 
2 osoby (16 i 31 sierpnia 2017 r.), a od 1 września do 31 grudnia 2017 r. – 3 osoby 
(w tym łącznie 4 pracownicy niemnożnikowi), 
- 34 osoby w innym trybie, w tym 1 osoba na stanowisku funkcjonariusza46, 26 
członków korpusu służby cywilnej47, 7 pracowników niemnożnikowych48. 
Na koniec czerwca 2018 r. w IAS zatrudniano łącznie 3.213 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 237, 475) 
Do dnia 31 maja 2017 r. 60 funkcjonariuszy nie otrzymało propozycji 

pracy/służby, 13 nie przyjęło propozycji, a 9 z innych przyczyn zostało zwolnionych 
ze służby, tj. łącznie 82 osoby. Z liczby 73 funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby 
na skutek braku lub nie przyjęcia propozycji: 73 odbyło zasadniczy kurs dla 
funkcjonariuszy, 1 odbył szkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy 
stopień w korpusie aspirantów, 28 odbyło szkolenia specjalistyczne do mianowania 
na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych, 25 odbyło szkolenia w zakresie 
środków przymusu bezpośredniego, 4 odbyło podstawowy kurs strzelecki, 8 odbyło 
szkolenia z zakresu obsługi urządzeń RTG, 8 nabyło/odnowiło uprawnienia 
operatora akceleratora do kontroli pojazdów typ AA, 3 odbyło szkolenie jazdy 
techniką specjalną a 5 ukończyło kurs podstawowy dla kierowców pojazdów 
uprzywilejowanych oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Żadna spośród 73 

                                                      
46 Przeniesienie ze Straży Granicznej 
47 1 osoba przeniesiona z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - mandaty, 25 osób - przekształcenie umów na czas 
zastępstwa w umowy na czas określony 
48 3 osoby w wyniku ogłoszenia zamieszczonego w urzędzie pracy – zatrudnieni po rozmowie kwalifikacyjnej, 4 osoby 
zatrudnione bez konkursu 
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ww. osób nie była funkcjonariuszem wydziałów zwalczania przestępczości 
ekonomicznej. Dyrektor IAS wyjaśnił, że wszystkie szkolenia funkcjonariuszy 
zwolnionych ze służby były organizowane centralnie i nie jest znany ich koszt, nie 
ponoszono kosztów wyszkolenia na poziomie regionalnym. 
W dniu 29 grudnia 2017 r. rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-
Skarbowej na stanowiska młodszego specjalisty, dotyczące 100 wolnych stanowisk, 
na które wpłynęło 1.068 ofert. W I etapie kwalifikacji, tj. w dniach 18-23 stycznia 
2018 r., zweryfikowano spełnienie wymagań formalnych przez kandydatów, 
następnie przeprowadzono testy: wiedzy (23 stycznia - 1 lutego 2018 r.), sprawności 
fizycznej (26 lutego - 19 marca 2018 r.), psychologiczny (16 marca - 16 kwietnia 
2018 r.) oraz rozmowy kwalifikacyjne (17 kwietnia - 29 czerwca 2018 r.). W wyniku 
ww. etapów liczba kandydatów ulegała zmniejszeniu od 865 (test wiedzy), przez 498 
(test sprawności fizycznej), następnie do 340 (po teście psychologicznym), aż do 
216 (po rozmowach kwalifikacyjnych). W drugiej połowie lipca 2018 r. rozpoczęły się 
równolegle dwa ostatnie etapy postępowania kwalifikacyjnego, tj. ustalenie 
zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez Podkarpacką Rejonową Komisję 
Lekarską w Rzeszowie49 oraz przeprowadzenie postępowania sprawdzającego 
określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych, które są w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 475-479) 
W 2018 r. trzy osoby50 zatrudniono ponownie w jednostkach organizacyjnych IAS: 
- M.K. młodszego eksperta celnego (brak propozycji), zatrudnionej na zastępstwo na 
stanowisku niemnożnikowym administratora danych w Dziale Logistyki IAS, na 
okres od 21 lutego do 3 maja 2018 r., 
- L.M. młodszego eksperta celnego (nie przyjął propozycji), zatrudnionego w wyniku 
naboru do służby cywilnej w Pierwszym US w Rzeszowie od dnia 6 kwietnia 2018 r. 
w ramach umowy na czas określony do 5 kwietnia 2019 r., 
- M.A. młodszego eksperta celnego (brak propozycji), zatrudnionego od dnia 27 
kwietnia 2018 r. w wyniku naboru do służby cywilnej na zastępstwo, z dniem 20 
lipca 2018 r. po przekształceniu umowy na zastępstwo w umowę na czas określony 
zatrudniony na stanowisku młodszego kontrolera skarbowego w IAS. 

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2018 r. w nw. komórkach wynosiło: 
- likwidacja towarów – 4 funkcjonariuszy i 3 pracowników korpusu służby cywilnej, 
- obsługa przedsiębiorców w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych – 
3 funkcjonariuszy i 8 pracowników korpusu służby cywilnej, 
- kontroli wewnętrznej – 9 funkcjonariuszy i 10 pracowników służby cywilnej. 

W komórkach podatku akcyzowego i podatku od gier zatrudniano na dzień: 
1 marca 2017 r. - 29 osób przeniesionych z byłej IC oraz z byłych UC, 1 września 
2017 r. - 26 osób, w tym 23 osoby z byłych UC i byłej IC, 30 czerwca 2018 r. - 29 
osób, w tym: 25 osób z byłych UC i byłej IC. Wszystkie osoby przeniesione do tych 
komórek w US według stanu na dzień 1 marca 2017 r., wykonywały tożsame 
zadania w byłej IC lub w byłych UC. Kolejne osoby, które przenoszono z innych 
komórek (lub zatrudniano) w późniejszym okresie, przechodziły szkolenia w tym 
zakresie nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wyznaczenia miejsca 
pełnienia służby/pracy. Ponadto osoby te uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych 
z zakresu związanego z wykonywanymi zadaniami. 

(dowód: akta kontroli str. 480-485) 
Na dzień 1 września 2017 r. w Wydziałach Pionu Zwalczania 

Przestępczości Ekonomicznej UC-S pełniło służbę 205 funkcjonariuszy, z tego: 20 
przeniesionych z UKS i 185 z IC (nie było osób nowozatrudnionych). Sześciu 
funkcjonariuszy byłych wydziałów zwalczania przestępczości ekonomicznej IC nie 
otrzymało propozycji służby/pracy (nie pochodzili z komórek wykonujących 
czynności z zakresu obserwacji i analizy kryminalnej), pozostali otrzymali propozycje 
służby w ramach ww. wydziałów UC-S, w tym 6 funkcjonariuszy wykonujących 
czynności z zakresu obserwacji oraz analizy kryminalnej. Do realizacji zadań w tych 

                                                      
49 Podległą ministrowi ds. wewnętrznych 
50 Dotyczy funkcjonariuszy, którzy w wyniku reformy nie dostali lub nie przyjęli propozycji pełnienia służby, którym wypłacono 
odprawy w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 



 

13 

 

wydziałach nie byli przyjmowani nowi funkcjonariusze, więc nie przeprowadzano 
wobec nich postępowań weryfikacyjnych - przetwarzanie danych o klauzuli tajne 
i ściśle tajne dotyczyło tylko kadry kierowniczej i wybranych stanowisk byłej IC, 
a funkcjonariusze zatrudnieni na tych stanowiskach posiadali stosowne uprawnienia 
nadane im wcześniej. Podobnie było w przypadku pracowników byłego UKS, 
zatrudnionych w komórkach zwalczania przestępczości ekonomicznej UC-S - 
posiadają oni dostęp do danych o klauzuli tajne i ściśle tajne nadany im wcześniej. 
Wyjątek od tej zasady dotyczył jednej osoby, która na dzień 1 marca 2017 r. była 
w trakcie postępowania weryfikacyjnego, a stosowne uprawnienia nadano jej od 
dnia 13 czerwca 2017 r. Zasoby kadrowe Pionu Zwalczania Przestępczości 
Ekonomicznej utworzono z uprzednich zasobów kadrowych IC oraz UKS. W skład 
komórek zwalczania przestępczości ekonomicznej weszli: wszyscy funkcjonariusze 
tych komórek IC, którzy otrzymali propozycje służby, funkcjonariusze IC pełniący 
służbę w innych komórkach, a których przeniesienie wiązało się z wykonywaniem 
nowych zadań i rozszerzeniem struktury organizacyjnej Pionu, a także pracownicy 
komórek UKS, zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej (Wydziały: 
Realizacyjny i Wywiadu Skarbowego). Wszyscy przeniesieni posiadali wiedzę, 
umiejętności, doświadczenie z dotychczasowego pełnienia służby/pracy w zakresie 
znajomości: kontroli, dokumentacji, systemów informatycznych, pobierania próbek. 

(dowód: akta kontroli str. 486-487) 
Regulamin organizacyjny IAS został podpisany w dniu 3 marca 2017 r., 

z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r. Regulaminy organizacyjne US podległych 
IAS podpisane w dniu 10 marca 2017 r., weszły w życie z dniem 1 marca 2017 r. 
Regulamin organizacyjny PUC-S w Przemyślu podpisany w dniu 7 marca 2017 r., 
wszedł w życie z dniem 1 marca 2017 r.51 

Na podstawie próby 40 osób dobranych w sposób losowy spośród 
funkcjonariuszy i pozostałych pracowników (po 20) z komórek podatku akcyzowego 
i podatku od gier i wydziału zwalczania przestępczości ustalono, że: 
- pismami z dnia 24 lutego 2017 r. poinformowano pracowników i funkcjonariuszy 
o miejscu pełnienia służby, którzy potwierdzili ich odbiór przed 1 marca 2017 r., tj. 
przed dniem wejścia w życie nowych regulaminów organizacyjnych, za wyjątkiem: 

- P.K., radcy skarbowego w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier 
IAS, który potwierdził odbiór pod datą 31 maja 2017 r., 

- S.K., eksperta skarbowego w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od 
Gier IAS, któremu dostarczono pismo drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru 
w dniu 17 marca 2017 r., 

- P.J., eksperta służby celnej w VII Mobilnym Referacie Realizacji 
w Krościenku UC-S, który potwierdził odbiór pod datą 28 marca 2017 r., 
- informacje o miejscu pełnienia służby przekazano także pocztą elektroniczną, 
- odbiór nowych warunków zatrudnienia/pełnienia służby, sporządzonych w dniu 19 
maja 2017 r. (z wyjątkiem: B.K. – 28.04.2017 r., S.K. – 24.05.2017 r.) potwierdzono 
najpóźniej w dniu 31 maja 2017 r., zaś zgoda na ich przyjęcie została wyrażona 
w okresie od 17 maja do 13 czerwca 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 czerwca 
2017 r. Z osobami zatrudnionymi nie zawierano nowych umów o pracę/angaży – 
przyjęte pisma z propozycjami określającymi nowe warunki zatrudnienia traktowano 
jako kontynuację zatrudnienia; 
- zakresy obowiązków adekwatne do zadań komórek organizacyjnych, do których 
pracownicy/funkcjonariusze zostali przydzieleni, zostały im przekazane: 

- w US w Krośnie – w okresie od 4 do 24 lipca 2017 r., 
- w Pierwszym US w Rzeszowie – w okresie od 1 do 13 sierpnia 2017 r., 
- w US w Przemyślu – w okresie od 30 czerwca do 2 sierpnia 2017 r., 
- w IAS – w okresie od 20 czerwca do 15 listopada 2017 r., 
- w PUC-S – w okresie od 13 lipca do 6 listopada 2017 r. 

Dyrektor IAS wyjaśnił, że przepisy prawa nie zobowiązują pracodawców do 
sporządzania zakresu obowiązków na piśmie a jedynie do zapoznania pracownika, 

                                                      
51 Niektóre postanowienia regulaminu weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 
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który podejmuje pracę na określonym stanowisku, z zakresem jego obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami. Przepisy art. 165 
i 169 ustawy P.w.u. o KAS wskazują, iż pracownicy i funkcjonariusze, którzy 
otrzymali propozycję pracy/służby zachowują ciągłość pracy/służby - w sytuacji, gdy 
zakres realizowanych przez nich zadań nie uległ zmianie, dotychczas obowiązujące 
zakresy obowiązków zachowują aktualność do chwili ustalenia kolejnego zakresu. 

Zgodnie z „Procedurami przejścia”52, zakresy czynności winny być 
przekazywane pracownikom sukcesywnie po przyjęciu nowych warunków 
zatrudnienia, zaś dobrą praktyką w urzędach administracji państwowej jest forma 
pisemna zakresów obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 447-448, 488-499) 
Na podstawie próby 15 osób dobranych losowo spośród kadry nadzorującej 

IAS (wicedyrektorzy, naczelnicy US i ich zastępcy) oraz kierujących komórkami 
organizacyjnymi w IAS, ustalono, że wszystkie osoby objęte badaniem: 
- zostały powołane na stanowiska kierownicze wynikające ze struktury 
organizacyjnej jednostek. Powołanie 10 z 15 osób na stanowiska kierownicze 
odbyło się przed dniem 1 marca 2017 r. - w tych przypadkach osoby zajmujące te 
stanowiska otrzymały pisemne propozycje z dnia 19 marca 2017 r. określające 
warunki zatrudnienia lub pełnienia służby, potwierdzające uprzednio zajmowane 
stanowiska. Pozostałe 5 osób powołano na stanowiska kierownicze po dniu 1 marca 
2017 r. i w tych przypadkach awans na stanowiska kierownicze został potwierdzony 
nowym dokumentem (akt powołania, umowa o pracę); 
- posiadały aktualne badania lekarskie, 
- przeszły szkolenia z przepisów bhp dla kadry kierowniczej i posiadały stosowne 
certyfikaty, za wyjątkiem R.D., kierownika referatu z US w Tarnobrzegu, 
- zajmujące stanowiska kierownicze przed dniem 1 marca 2017 r. posiadały 
niezbędne upoważnienie do podejmowania działań, w tym wydawania decyzji, 
postanowień, podpisywania pism i innych rozstrzygnięć z zakresu przypisanych im 
zadań, które zachowały ważność do czasu uzyskania nowych upoważnień, 
wydanych po dniu 1 marca a przed dniem 31 maja 2017 r.; 

W przypadku 5 osób, które zostały powołane na stanowiska kierownicze po 
dniu 1 marca 2017 r. stosowne upoważnienia zostały wydane: 
- R.D. powołany na stanowisko kierownika referatu w US w Tarnobrzegu z dniem 
8 stycznia 2018 r., w tym samym dniu otrzymał nowy zakres czynności, w treści 
którego został upoważniony do aprobaty pism, decyzji, postanowień, itp.; 
- M.H. powołana na stanowisko kierownika referatu archiwum w IAS z dniem 
1 czerwca 2017 r., jeszcze przed powołaniem posiadała niezbędne upoważnienia 
z marca i kwietnia 2017 r. do udostępniania z archiwum dokumentacji 
nieistniejących komórek organizacyjnych, organizowania pracy referatu, ostatecznej 
akceptacji i podpisywania korespondencji do innych komórek oraz kontroli pod 
względem merytorycznym dokumentów księgowych, w dniu w dniu 1 marca 2018 r. 
upoważniona do poświadczania za zgodność dokumentów archiwum; 
– J.S. powołana na stanowisko zastępcy dyrektora IAS z dniem 27 lipca 2017 r., 
posiadała upoważnienia: z 26 lipca 2017 r. do zatwierdzania dokumentów 
finansowo-księgowych i podpisywania dyspozycji w systemie NBE, realizacji zadań 
w systemie TREZOR przewidzianych dla kierownika jednostki, z 20 października 
2017 r. i 22 listopada 2017 r. do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych, 
zatwierdzania do wypłaty dokumentów finansowo-księgowych, podpisywania 
zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, z 1 marca 2018 r. do kontroli 
merytorycznej i aprobaty informacji przygotowywanych przez Referat Obsługi 
Klienta i Komunikacji Zewnętrznej, do publikacji w BIP oraz na stronie intranetowej; 
- A.S.–K. powołana na stanowisko kierownika działu w IAS z dniem 1 czerwca 
2017 r. posiadała upoważnienie z 24 stycznia 2018 r. do poświadczania za 
zgodność dokumentów w zakresie właściwości działu, 

                                                      
52 Przekazanymi przez Departament Reformy Administracji Skarbowej MF za pismem: znak RS8.0101.10.2016 z dnia 30 
listopada 2016 r. 
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- A.K. powołany na Naczelnika US w Sanoku z dniem 11 stycznia 2018 r., z tym 
samym dniem uzyskał upoważnienia do: powierzania pracownikom US pełnienia 
i wykonywania obowiązków na stanowisku innym niż w danej komórce, zaciągania 
zobowiązań finansowych z tytułu zamówień publicznych. 

W IAS nie występują komórki, w których zadania przypisane ustawowo dla 
funkcjonariuszy byłyby wykonywane przez pracowników „cywilnych”. Na podstawie 
analizy zatrudnienia w dwóch wybranych losowo komórkach, w których zadania 
przypisane zostały funkcjonariuszom (Oddział Celny w Mielcu [OC] oraz Graniczny 
Referat Zwalczania Przestępczości [GRZP] w Budomierzu), ustalono, że: 
- według stanu na 1 marca, 1 września, 31 grudnia 2017 r. – w OC w Mielcu pełniło 
służbę 8 funkcjonariuszy, w porównaniu do stanu sprzed reformy - na dzień 1 marca 
2017 r. jeden pracownik cywilny przeszedł do pracy w US, a na jego miejsce 
przeniesiono funkcjonariusza, który uprzednio pełnił służbę w OC w Jasionce. Na 
dzień 30 czerwca 2018 r. w OC w Mielcu służbę pełniło 5 funkcjonariuszy (po 
przeniesieniu trzech funkcjonariuszy z dniem 1 stycznia 2018 r. do Centrum 
Urzędowego Dokonywania Odpraw w Rzeszowie); 
- według stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r. (data powstania komórki) – w GRZP 
w Budomierzu pełniło służbę 13 funkcjonariuszy, przeniesionych z komórek 
zwalczania przestępczości, według stanu na dzień 1 września, 31 grudnia 2017 r., 
30 czerwca 2018 r. – w GRZP w Budomierzu służbę pełniło 12 funkcjonariuszy 
(w wyniku braku propozycji służby dla jednego funkcjonariusza); 
- do ww. komórek organizacyjnych nie przenoszono pracowników, w tym „cywilnych” 
z byłego UKS i IS – wszyscy byli uprzednio zatrudnieni w IC; 
- wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę w ww. komórkach z racji wcześniej 
wykonywanych obowiązków byli przeszkoleni ze znajomości systemów 
informatycznych, w których pracują, zostali upoważnieni do przetwarzania danych 
osobowych, posiadali uprawnienia do obsługi wykorzystywanych systemów 
informatycznych i ukończyli kurs celny dedykowany wszystkim funkcjonariuszom. 

(dowód: akta kontroli str. 500-515) 
Ustalenia przeprowadzonego w okresie: 12 czerwca - 11 sierpnia 2017 r. 

audytu wewnętrznego koordynowanego „Realizacja zadań w zakresie podatku 
akcyzowego i podatku od gier w IAS i podległych jednostkach”53, w zakresie 
dotyczącym spraw kadrowych IAS obejmowały: 
- adekwatność zasobów kadrowych dedykowanych do realizacji zadań w zakresie 
akcyzy i gier – niewystarczająca liczba osób w Dziale Podatku Akcyzowego 
i Podatku od Gier (IOV3) IAS, 
- alokacja funkcjonariuszy/pracowników Służby Celnej - osoby dotychczas 
realizujące zadania z obszaru akcyzy i gier w drugiej instancji nie zostały w całości 
alokowane do Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (IOV3) IAS, 
- kompetencje pracowników - nie wszyscy pracownicy dysponują wiedzą 
i doświadczeniem pozwalającym na skuteczne i efektywne wypełnianie 
powierzonych zadań w komórkach SPA w US w: Krośnie, Przemyślu i Pierwszym 
US w Rzeszowie oraz w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (IOV3) IAS, 
- przypisanie pracownikom zadań i odpowiedzialności - w Dziale Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier (IOV3) IAS zakres zadań i odpowiedzialności nie 
został jasno przypisany każdemu pracownikowi w tej komórce. 
W raporcie polecono objęcie nadzorem komórek, w których stwierdzono brak lub 
częściową realizację zadań oraz zobowiązano Dyrektora IAS do informowania 
o stanie realizacji ww. zadań. Informując o realizacji zaleceń54 Dyrektor IAS podał: 
- w celu wzmocnienia kadrowego do Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier 
IAS czasowo przeniesiono pracownika UC-S posiadającego doświadczenie 
w orzecznictwie drugiej instancji z tego zakresu i wskazano, że obsada kadrowa jest 
adekwatna do ilości i rodzaju spraw, zaś zadania są realizowane płynnie 
i skutecznie. Realizacja zadań jest monitorowana, wyniki są analizowane 

                                                      
53 Przekazane przez Departament Poboru Podatków MF za pismem: DPP3.503.1.2017.12 z dnia 27 października 2017 r. 
54 Pismo: 1801-IWA.094.3.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. 
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i prezentowane w cyklu miesięcznym umożliwiającym bilansowanie spraw w toku, 
zakończonych oraz spraw, które wpłynęły do komórki w okresie rozliczeniowym; 
- zadania realizowane wcześniej przez komórki akcyzy i gier w IC i podległych jej 
UC zostały przydzielone IAS i podległym jej US (Pierwszy Rzeszów, Krosno, 
Przemyśl) oraz UC-S, zatem niemożliwym było alokowanie całej kadry do IAS i US 
bez uwzględnienia potrzeb komórki postępowania podatkowego w UC-S. 
Pracownicy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier IAS wykonujący przed 
reformą zadania w innych komórkach zostali przyuczeni do zadań wykonywanych 
w tej komórce oraz nabrali w tym zakresie doświadczenia; 
- w celu podniesienia kompetencji pracowników we wszystkich US i w IAS 
prowadzone były szkolenia na poziomie centralnym (Krajowa Szkoła Skarbowości - 
6-8 listopada 2017 r.), regionalnym (IAS – sierpień-październik 2017 r.) i lokalnym 
(poszczególne US - lipiec 2017 r. - luty 2018 r.) z zakresu podatku akcyzowego 
i podatku od gier, a także z zakresu związanego z tymi podatkami (np. 
rachunkowość – obsługa dokumentów POZA/IOZA, obsługa bezpośrednia – 
obsługa deklaracji AKC-U/S, zaplanowano również szkolenia z obsługi systemu 
ZEFIR2 w zakresie sprawdzania stanu zaległości podatników i w zakresie rejestracji 
dokumentów wymiarowych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań w podatku 
akcyzowym i podatku od gier. W IAS w celu przygotowania nowych pracowników 
przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z zakresu systemu ZEFIR2 oraz systemu 
kancelaryjnego SZD. We wszystkich jednostkach nowi pracownicy byli szkoleni 
przez pracowników komórek, którzy uprzednio zajmowali się tymi sprawami w IC; 
- każdemu pracownikowi Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier IAS 
w zakresie czynności szczegółowo określono zakres jego zadań i odpowiedzialność 
za ich wykonanie. 
Na dzień 10 sierpnia 2018 r. zlikwidowano zaległości w sprawach przekazanych 
przez IC, jako sprawy w toku, postępowania odwoławcze są na bieżąco prowadzone 
i monitorowane (w miesięcznych okresach sprawozdawczych), w tym także 
obciążenie pracą poszczególnych pracowników. 

Poza ww. audytem koordynowanym w IAS zostały przeprowadzone przez 
Referat Audytu Wewnętrznego czynności doradcze obejmujące zagadnienia 
kadrowe, tj. Doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie określania 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników i funkcjonariuszy IAS 
w Rzeszowie oraz podległych jej urzędów. Ze Sprawozdania z tych czynności z dnia 
4 lipca 2018 r. wynika m.in., że w IAS: 
- nie zostały pisemnie sformalizowane zasady sporządzania dokumentów 
określających obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność, brak jest standaryzacji 
i jednolitości wzorów oraz zawartości tych dokumentów; 
- nie określono jednoznacznie właściciela procesu, a różne obowiązki w tym 
zakresie są przypisane I i II Działowi Kadr, Działowi Zarządzania oraz wszystkim 
komórkom zgodnie z ich właściwością merytoryczną; 
- zaproponowano katalog podstawowych zapisów w zakresie obowiązków, 
z podziałem na informacje ogólne, wykonywane zadania, pozostałe obowiązki, inne 
uzupełniające zapisy, uprawnienia, odpowiedzialność i zapisy końcowe, 
z wyróżnieniem pracowników obsługi, służby cywilnej i funkcjonariuszy; 
- przedstawiono projekt jednolitego dokumentu określającego zakres obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników i funkcjonariuszy; 
- zarekomendowano rozważenie określania uprawnień zastępców kierowników 
komórek w „Karcie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności” zamiast 
w regulaminach IAS i urzędów. 

(dowód: akta kontroli str. 81-84, 516-612) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy55 
                                                      
55 Dz. U. Nr 180 poz. 1860, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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szkolenie okresowe odbywają osoby będące pracodawcami oraz inne osoby 
kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. 
Według § 15 ust. 2 oraz ust. 4 ww. rozporządzenia szkolenie okresowe ww. osób 
powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, zaś pierwsze szkolenie 
osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przeprowadza się w okresie do 
6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Ustalono, że: 
- R.D., powołany na stanowisko kierownika referatu w US w Tarnobrzegu z dniem 
8 stycznia 2018 r. do czasu niniejszej kontroli nie odbył szkolenia bhp dla osób 
kierujących pracownikami, 
- M.H., powołana na stanowisko kierownika referatu w IAS z dniem 1 czerwca 
2017 r. odbyła wymagane szkolenie bhp w dniu 26 stycznia 2018 r., 
- A.S.–K., powołana na stanowisko kierownika działu w IAS z dniem 1 czerwca 
2017 r. odbyła wymagane szkolenie bhp w okresie od 3 do 16 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art. 283 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy56 - 
kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując 
pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. 
Według wyjaśnień Dyrektora IAS brak szkoleń bhp ww. osób w obowiązujących 
terminach był wynikiem niedopilnowania przez byłego kierownika Referatu 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po uzyskaniu informacji o braku szkoleń bhp takie 
szkolenia zostały przeprowadzone niezwłocznie. 

(dowód: akta kontroli str. 444-447, 500-514) 

1.3. Wynagrodzenia 
Kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. wyniosła łącznie 213.352,5 tys. 

zł, z tego w: IC – 30.134,3 tys. zł, UC – 58.127,5 tys. zł, UKS – 23.856,4 tys. zł, IS – 
14.584,9 tys. zł, US – 86.649,3 tys. zł. W 2017 r. łączna kwota wypłaconych 
wynagrodzeń wyniosła 217.202 tys. zł, tj. była wyższa o 3.849,4 tys. zł, tj. o 1,8% niż 
w 2016 r. Z powyższej kwoty wypłacono w: IAS – 34.064,9 tys. zł, UC-S – 89.005,9 
tys. zł i w US – 94.131,1 tys. zł. W I półroczu 2018 r. kwota wypłaconych 
wynagrodzeń wyniosła łącznie 102.639,9 tys. zł, co stanowiło 48,1% wynagrodzeń 
wypłaconych w 2016 r. i 47,3% wynagrodzeń wypłaconych w 2017 r. W IAS nie 
szacowano kosztów wynagrodzeń w związku z wprowadzaną reformą. 
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia/uposażenia brutto na etat 
funkcjonariuszy, pracowników korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników 
(„niemnożnikowych”) zatrudnionych w IAS i podległych jej jednostkach 
organizacyjnych wynosiły: 
- według stanu na koniec 2016 r.: 
- IC – 6.230,73 zł, w tym: funkcjonariusze – 6.455,83 zł, służba cywilna – 4.966,70 
zł, pozostali – 3.623,07 zł, 
- UC – 5.437,91 zł, w tym: funkcjonariusze – 5.483,15 zł, służba cywilna – 4.631,76 
zł, pozostali – 3.177,77 zł, 
- UKS – 5.819,26 zł, w tym: służba cywilna – 5.943,28 zł, pozostali – 3.107,24 zł, 
- IS – 5.014,48 zł, w tym: służba cywilna – 5.126,64 zł, pozostali – 2.754,59 zł, 
- US – 4.809,04 zł, w tym: służba cywilna  – 4.858,92 zł, pozostali – 2.717,87 zł, 
- według stanu na koniec 2017 r.: 
- IAS – 5.757,64 zł, w tym: funkcjonariusze – 6.977,78 zł, służba cywilna – 5.572,45 
zł, pozostali – 3.495,38 zł, 
- w UC-S – 5.873,58 zł, w tym: funkcjonariusze – 5.899,65 zł, służba cywilna – 
6.114,57 zł, pozostali – 3.690,57 zł, 
- US – 5.204,85 zł, w tym: służba cywilna – 5.603,91 zł, pozostali – 3.262,68 zł, 
- według stanu na 30 czerwca 2018 r.: 
- IAS – 5.553,22 zł, w tym: funkcjonariusze – 5.849,36 zł, służba cywilna – 5.634,21 
zł, pozostali – 3.688,10 zł, 
- w UC-S – 5.595,24 zł, w tym: funkcjonariusze – 5.584,72 zł, służba cywilna – 
5.743,37 zł, pozostali – 3.409,32 zł, 
                                                      
56 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
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- US – 5.311,59 zł, w tym: służba cywilna – 5.348,67 zł, pozostali – 3.092,18 zł. 
(dowód; akta kontroli str. 613-615) 

Na etapie składania nowych propozycji pracy/służby w oparciu o ogólne 
wytyczne Szefa KAS i obowiązujące przepisy57 Dyrektor IAS określił wysokość 
mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego członków korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy celno-
skarbowych. Przy ustalaniu mnożników brano pod uwagę: wartość mnożnika 
przewidzianą dla zaproponowanego stanowiska, przebieg pracy/służby, oceny 
okresowe oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Kryteria te podlegały analizie 
w aspekcie wynagrodzeń pracowników/funkcjonariuszy o podobnym zakresie 
obowiązków, sposobie ich wykonywania i przygotowaniu zawodowym. Biorąc pod 
uwagę zapisy Porozumienia Dyrektor IAS tylko w nielicznych przypadkach 
decydował o obniżce wynagrodzeń lub uposażeń pracowników/funkcjonariuszy 
zatrudnionych na takich samych stanowiskach lub o podwyższeniu wynagrodzenia, 
co w szczególności dotyczyło osób posiadających najniższe wynagrodzenie, do 
poziomu 3.000 zł wynagrodzenia zasadniczego. Kolejny etap wyrównywania 
wynagrodzeń odbył się w III kw. 2017 r. i pozwolił na zrealizowanie części zaleceń 
Zespołu do monitorowania Porozumienia dotyczących pracowników/funkcjonariuszy, 
którzy utracili część dotychczasowego wynagrodzenia/uposażenia oraz tych, którzy 
w ocenie przełożonych, zasługiwali na podwyżki. Powołany przez Dyrektora IAS 
zespół obszarowy do spraw ewaluacji w aspekcie kadrowym58, po analizie 
przedłożył rekomendacje w zakresie dodatków kontrolerskich, w wyniku czego 
dokonano ich regulacji. W IAS trwa proces opisu stanowisk pracy, a po jego 
zakończeniu (IV kw. 2018 r.) zostanie przeprowadzone wartościowanie stanowisk 
i wypracowanie obowiązującej siatki płac. 

Mnożnik wynagrodzenia 1,61 przed reformą posiadało 1.175 
funkcjonariuszy i 944 pracowników, a po - 964 funkcjonariuszy i 2.186 pracowników. 
Na podstawie próby 20 pracowników/funkcjonariuszy z najniższym wynagrodzeniem 
w IAS według stanu na 1 września 2017 r. ustalono, że Dyrektor IAS określając 
warunki wynagrodzenia/uposażenia stosował postanowienia zawarte 
w § 1 Porozumienia, zgodnie z którymi wynagrodzenie członków korpusu służby 
cywilnej i uposażenie funkcjonariuszy w 2017 r. nie będzie niższe niż 3.000 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 616-742) 
Propozycję pozostania w służbie otrzymało 998 funkcjonariuszy, w tym 165 

zmieniono mnożniki (129 obniżono a 36 podwyższono). Spośród 1.449 byłych 
pracowników US, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia – 908 osób otrzymało 
wyższy mnożnik wynagrodzenia, czego efektem był wzrost średniego 
wynagrodzenia z kwoty 2.880,47 zł do kwoty 3.092,80 zł. Na dzień 1 czerwca 
2017 r. 164 funkcjonariuszom przekształcono stosunek służby w stosunek pracy, 
w tym 29 obniżono mnożnik a 108 osobom obniżono wynagrodzenie. W wyniku 
przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy wygenerowano oszczędności, 
które według stanu na dzień 1 czerwca 2017 r. szacowano na 53.050,89 zł, co na 
dzień 31 grudnia 2017 r. dało kwotę 371.356,23 zł. W 11 przypadkach 
pracownicy/funkcjonariusze, którym przy składaniu propozycji zaproponowano 
wynagrodzenie niższe niż wcześniej otrzymywane, nie przyjęło propozycji. 
Na podstawie badania próby wynagrodzeń 22 pracowników/funkcjonariuszy 
zatrudnionych w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz komórkach: 
Audytu Wewnętrznego i Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, ustalono m.in., że: 
- w 17 przypadkach funkcjonariuszom, którym przedłożono propozycję pozostania 
w służbie mnożniki uposażenia zasadniczego pozostawiono na tym samym 
poziomie, przy czym mimo braku zmiany uposażenia zasadniczego 

                                                      
57 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia 
oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – Dz. 
U. poz. 125, ze zm., wydane na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz. U. poz. 1345, ze 
zm. oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego 
funkcjonariuszy służby celno-skarbowej – Dz. U poz. 446 
58 Na podstawie zarządzenia nr 228/2017 z dnia 31 października 2017 r. 
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w 4 przypadkach nastąpił wzrost wynagrodzeń łącznych brutto (od 23 zł do 73,98 
zł), a w 2 przypadkach obniżka wynagrodzenia łącznego (o 0,82 zł i 179,76 zł), 
- w badanej próbie nie wystąpili pracownicy byłych US, 
- w 1 przypadku przekształcono stosunek służby w stosunek pracy i podniesiono 
mnożnik z 2,054 do 2,304, z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia łącznego 
o 616,21 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 753-758) 
Szef KAS przekazał do IAS - przed wejściem w życie zmian do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r.59 - szczegółowe 
wytyczne obejmujące zasady przeliczania wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego 
oraz dodatków funkcyjnych na stanowiskach kierowniczych w izbach administracji 
skarbowej oraz urzędach celno-skarbowych i urzędach skarbowych. Ustalenia 
w zakresie przeliczenia wynagrodzeń/uposażeń zasadniczych i dodatków na 
stanowiskach kierowniczych w IAS, UC-S i US zawarte zostały w Sprawozdaniu 
z czynności doradczych sporządzonym przez Referat Audytu Wewnętrznego IAS 
w dniu 12 września 2017 r., przedstawionym w dalszej części wystąpienia. 
Ustalenie stanowisk urzędniczych odbyło się po wejściu w życie ww. rozporządzenia 
oraz zmiany z dnia 27 marca 2017 r.60 Na podstawie próby losowo wybranych 20 
akt osobowych pracowników/funkcjonariuszy IAS ustalono, że w składanych 
pracownikom propozycjach (z dnia 28 kwietnia 2017 r., 19 maja 2017 r.) stanowiska 
urzędnicze a także mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków zostały określone zgodnie z ww. 
rozporządzeniem. Przyjęte przez pracowników propozycje nowych warunków pracy 
obowiązywały od dnia 1 czerwca 2017 r., w związku z czym w okresie od 1 marca 
do 31 maja 2017 r. wynagrodzenia za pracę były określane i wypłacane jak dla 
poprzednio zajmowanych stanowisk. W badanej próbie nie wystąpiły przypadki 
niezgodnego z nowymi regulacjami określenia stanowisk pracy. 

Do Dyrektora IAS wpłynęło 357 pism pracowników dotyczących 
przeprowadzenia reorganizacji w obszarze zatrudnienia, w tym także pisma, które 
dotyczyły zmiany warunków pracy i płacy. Prowadzone w IAS rejestry tych pism nie 
dają możliwości precyzyjnego określenia zarówno liczby jak i treści tych pism, które 
dotyczyłyby jednolitych kryteriów określania stanowisk pracy po 1 marca 2017 r. lub 
przypadków nieprawidłowego określenia takiego stanowiska. 
Na dzień 1 stycznia 2018 r. do Dyrektora IAS nie wpłynęły wnioski o sprostowanie 
świadectw pracy w związku z nieprawidłowo określonym stanowiskiem pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 662-752, 756, 759-764) 
Szef KAS nie przekazywał wytycznych w zakresie przyznawania dodatku 
kontrolerskiego i za stopień służbowy - dodatki kontrolerskie były przyznawane na 
podstawie postanowień obowiązującego rozporządzenia MF w tej sprawie. Dyrektor 
IAS, w wyniku rekomendacji powołanego zespołu obszarowego ds. ewaluacji 
w aspekcie kadrowym, dokonał regulacji wysokości dodatków kontrolerskich pod 
kątem ujednolicenia zasad ich przyznawania, biorąc pod uwagę stopień trudności 
realizowanych zadań oraz oceny dokonywane przez przełożonych61. 
Według stanu na koniec czerwca 2018 r. dodatek kontrolerski otrzymywało łącznie 
1.186 pracowników/funkcjonariuszy, w 69 komórkach organizacyjnych, w tym 
najwięcej w Oddziałach Celno-Skarbowych w Medyce i Korczowej - 158 i 155 osób. 
Wysokość dodatku kontrolerskiego była zróżnicowana i wynosiła od 45,99 zł, tj. 2% 
uposażenia zasadniczego (młodsi specjaliści służby celno-skarbowej w Dziale 
Operacyjno-Rozpoznawczym UC-S) do 1.486,33 zł, tj. 40% wynagrodzenia 
zasadniczego (starszy ekspert skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej oraz 
Wymiany Informacji Międzynarodowej UC-S). Wysokość dodatków kontrolerskich 
była zgodna z przepisami art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS, § 3 rozporządzenia 
                                                      
59 W sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby 
cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 
przysługujących członkom korpusu służby cywilnej - Dz. U. poz. 125, ze zm. 
60 Dz. U. poz. 651 
61 Wyrównano wysokość dodatków kontrolerskich na takich samych stanowiskach przy okazji regulacji wynagrodzeń w 2017 r. 
– nie wprowadzano odrębnego zarządzenia w tej sprawie 
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Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r.62 jak i § 3 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r.63. W IAS dodatki kontrolerskie zostały ustalone 
i przedstawione uprawnionym pracownikom/funkcjonariuszom w terminie przed 31 
maja 2017 r. i obowiązywały od dnia 1 czerwca 2017 r. Wypłata tych dodatków 
nastąpiła w dniu 10 lipca 2017 r. (US) i w dniu 19 lipca 2017 r. (UC-S). 

Na podstawie badania losowo wytypowanej próby 30 funkcjonariuszy, w tym 
10 kierowników komórek organizacyjnych oraz 20 funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej, ustalono, że należne im dodatki (funkcyjny, stażowy, za stopień 
służbowy, uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami 
i umiejętnościami - za opiekę nad psem służbowym, uzasadniony szczególnymi 
warunkami pełnienia - za służbę w porze nocnej) zostały ustalone w wysokości 
zgodnej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 
lutego 2017 r.64. Powyższe dodatki zostały ustalone i przedstawione uprawnionym 
pracownikom/funkcjonariuszom w terminie przed 31 maja 2017 r., obowiązywały od 
dnia 1 czerwca 2017 r., a ich wypłata odbyła się w terminie wypłaty wynagrodzeń, tj. 
za czerwiec 2017 r. – w dniu 26 czerwca 2017 r., za wyjątkiem dodatku za pracę 
w porze nocnej, który za czerwiec 2017 r. został wypłacony w dniu 14 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 617-619, 755-756, 765-794) 
 Na podstawie uposażeń/wynagrodzeń „ucywilnionych” funkcjonariuszy 
zatrudnionych w IAS w Wydziałach Kadr i Szkolenia, Pionie Poboru i Egzekucji oraz 
komórkach Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier ustalono, że: 
- „ucywilnieniu” na dzień 1 czerwca 2017 r. podlegało 31 spośród 35 funkcjonariuszy 
tych komórek, którzy przed reformą wykonywali obowiązki administracyjno-biurowe, 
- według stanu na dzień przedłożenia propozycji pracy (19 maja 2017 r.): 

- do wynagrodzeń 6 spośród 31 funkcjonariuszy wliczony został w całości 
dodatek za stopień służbowy, 

- do wynagrodzeń 17 funkcjonariuszy dodatek za stopień służbowy został 
wliczony częściowo (w tych przypadkach różnica między kwotami wynagrodzeń 
brutto przed i po „ucywilnieniu” była niższa od kwoty dodatku przed „ucywilnieniem”), 

- w przypadku 8 funkcjonariuszy różnica między kwotami wynagrodzeń 
brutto przed i po „ucywilnieniu” była wyższa niż kwota dodatku przed 
„ucywilnieniem”, przy czym we wszystkich tych przypadkach zmianie podlegały 
także inne składniki uposażenia/wynagrodzenia. 
Po reorganizacji dodatek za stopień służbowy otrzymywało 4 funkcjonariuszy 
Wydziału Kadr i Szkolenia, którego wysokość, zależna od stopnia funkcjonariusza 
i zgodna z przepisami, pozostała niezmieniona – od 770,20 zł (rachmistrz) do 
1.270,50 zł (podinspektor) w porównaniu do stanu przed reorganizacją. 

Na losowo wybranej próbie 20 byłych funkcjonariuszy (spośród 167 osób) 
dokonano porównania ich wynagrodzeń (z uwzględnieniem wszystkich składników 
wynagrodzenia) na dzień 28 lutego oraz 1 września 2017 r. i ustalono, że: 
- wynagrodzenie ogółem - w 13 przypadkach było niższe (od 23,44 zł do 2.128,37 
zł), w 7 przypadkach było wyższe (od 114,37 zł do 2.014,63 zł), 
- wynagrodzenie zasadnicze w porównaniu do uposażenia zasadniczego – 
w 5 przypadkach było niższe (od 125,32 zł do 788,91 zł), w 15 przypadkach było 
wyższe (od 296,04 zł do 2.554,02 zł), 
- dodatek stażowy w porównaniu do dodatku za wieloletnią służbę – 
w 8 przypadkach był niższy (od 0,11 zł do 302,56 zł), w 12 przypadkach był wyższy 
(od 18,36 zł do 349,16 zł), 
- dodatki za stopień służbowy, wynosiły przed zmianą od 571,60 zł do 1.171,20 zł, 
- w 7 przypadkach wynagrodzenia ogółem przed i po reorganizacji były wyższe, co 
wskazuje, że dodatki za stopień służbowy włączono w całości do wynagrodzeń, 

                                                      
62 W sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - Dz. U. poz. 1336 
63 W sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - Dz. U. poz. 868 
64 W sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - Dz. U. poz. 414 
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- w 9 przypadkach ujemna różnica wynagrodzeń ogółem przed i po reorganizacji 
była niższa niż wysokość dodatków za stopień służbowy, co wskazuje, że dodatki te 
zostały w części włączone do wynagrodzeń, 
- w 4 przypadkach ujemna różnica wynagrodzeń ogółem przed i po reorganizacji 
była wyższa niż wysokość dodatków za stopień służbowy, co wskazuje, że dodatki 
te nie zostały włączone do wynagrodzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 795-801) 
Wyjaśniając przyczyny, które spowodowały, że wynagrodzenia ogółem 

części „ucywilnionych” funkcjonariuszy były niższe od przysługujących im wcześniej 
uposażeń ogółem, Dyrektor IAS podał m.in., że proponowane warunki 
wynagrodzenia lub uposażenia, co do zasady miały mieć wysokość nie niższą niż 
dotychczas, z zastrzeżeniem, iż w przypadkach, gdy ta wysokość jest znacznie 
zróżnicowana na takich samych stanowiskach, warunki te mogą przewidywać 
wysokość wynagrodzenia/uposażenia na poziomie niższym niż dotychczasowe. 
Mając na uwadze również realizację polityki kadrowej zmierzającej do ujednolicenia 
siatki płac, już na etapie ustalania propozycji w części przypadków dokonywano 
obniżenia wynagrodzeń/uposażeń. Obniżki te nie były związane z wysokością 
posiadanego dodatku za stopień oraz regułą włączania całości, części bądź 
niewłączania go do wynagrodzenia, a wynikały z porównania wynagrodzeń 
pracowników na takich samych stanowiskach służbowych, o podobnym zakresie 
obowiązków, przygotowaniu zawodowym oraz sposobie wykonywania zadań, do 
czego uprawniał § 1 ust. 3 Porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 449-450) 
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. odprawy związane z likwidacją 

urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o Służbie 
Celnej, zgodnie z przepisami art. 170 ust. 4 ustawy P.w.u. o KAS, otrzymało łącznie 
101 osób zatrudnionych w IAS, w tym: 
- 34 pracowników, z tego: 18 członków korpusu służby cywilnej65, 16 pracowników 
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń66, 
- 67 funkcjonariuszy67. 
Na podstawie próby 20% osób, którym wypłacono odprawy68, ustalono m.in., że: 
- członkowie służby cywilnej i pracownik nieobjęty mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń otrzymali odprawy w wysokości równej 3-miesięcznym 
wynagrodzeniom tych pracowników69, 
- funkcjonariusze otrzymali odprawy w wysokości określonej w art. 163 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej70, tj. w wysokości 3-miesięcznego 
uposażenia, które ulegały zwiększeniu o 20% za każdy pełny rok służby ponad 5 lat 
nieprzerwanej służby, nie więcej niż do wysokości 6-miesięcznego uposażenia71, 
- wysokość odpraw została wyliczona zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Według stanu na dzień 22 sierpnia 2018 r. zapadły 2 wyroki sądowe uwzględniające 
powództwo pracowników w przedmiocie odpraw w ich niewypłaconej części 
w związku z wygaśnięciem stosunku pracy na podstawie art. 170 ust. 4 w związku 
z art. 170 ust. 1 ustawy P.w.u. o KAS, przy czym orzeczenia te nie są 
prawomocne72. Po przekazaniu przez Departament Zarządzania Strategicznego 
i Wdrożeń MF wytycznych z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczących ustalania wysokości 
odpraw, Dyrektor IAS nie występował do Szefa KAS o wytyczne w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 623-624, 802-808) 
                                                      
65 3 osoby z IAS, 1 osoba z PUS, 4 osoby z UC-S, 3 osoby z US w Przemyślu, po 2 osoby z US w Krośnie i w Łańcucie, po 
1 osobie z US w Jaśle, Tarnobrzegu i Mielcu 
66 15 osób z IAS i 1 osoba z UC-S 
67 11 osób z IAS, 2 osoby z I US w Rzeszowie, 14 osób z UC-S, 40 osób z Delegatur UC-S 
68 W tym 2 członków korpusu służby cywilnej, 1 pracownika nieobjętego mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 18 
funkcjonariuszy 
69 Na podstawie przepisów art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. poz. 1774, ze zm. 
70 Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, ze zm. 
71 W badanej próbie: 15 osób dostało odprawy 6-miesięczne, 1 osoba – 5-miesięczne + 40%, 1 osoba – 4-miesięczne + 40% 
i 1 osoba – 4-miesięczne + 20% 
72 Od jednego została wniesiona apelacja, od drugiego zapadłego w dniu 22 sierpnia 2018 r. przysługuje również apelacja do II 
instancji 
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Ze Sprawozdania z dnia 12 września 2017 r. z przeprowadzonych przez 
Referat Audytu Wewnętrznego IAS czynności doradczych obejmujących Analizę 
wynagrodzeń pracowników/funkcjonariuszy IAS, którym obniżono wynagrodzenie 
w przedstawionych propozycjach określających nowe warunki zatrudnienia albo 
pełnienia służby wynika m.in., że: 
- Dyrektor IAS w swoich pismach kierowanych do pracowników/funkcjonariuszy nie 
przedstawił wytycznych, co do zasad, jakie będą obowiązywały w procesie 
składania propozycji pracy/służby. Natomiast zastępca dyrektora pionu zarządzania, 
pełniący funkcję w okresie styczeń – lipiec 2017 r., w trakcie czynności doradczych 
wskazała na przyjętą w IAS zasadę „budowania w miarę możliwości siatki płac w 
taki sposób, aby wynagrodzenia i uposażenia pracowników/funkcjonariuszy nie były 
wyższe od wynagrodzeń/uposażeń kierownika danej komórki organizacyjnej”. Szef 
KAS ustalił ogólne zasady dla wszystkich pracowników/funkcjonariuszy KAS, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych osób, którym zostaną zmienione statusy 
zatrudnienia; 
- obniżenie wynagrodzenia zasadniczego w IAS dotyczyło prawie 10% obsady 
kadrowej, zaś wzrost – blisko 50%. Największa liczba osób, którym obniżono 
wynagrodzenie dotyczyła byłego UKS (110 osób, tj. 33%) i byłej IC (191 osób, tj. 
14,2%). Z wyższej kadry kierowniczej IC obniżenie uposażenia dotyczyło 12 osób, 
przy czym 3 z nich pozostały na stanowiskach wyższej kadry kierowniczej Służby 
Celno-Skarbowej, 5 osób zostało kierownikami referatu/działu a 4 osoby objęły 
stanowisko spoza grupy stanowisk kierowniczych. Wyższej kadry kierowniczej nie 
objęto „ucywilnieniem”, a łączne obniżenie wynagrodzeń tej grupy wyniosło 
19.656,54 zł. Pięciu osobom, które objęły stanowiska kierownicze zostały 
zaproponowane najniższe z przewidzianych mnożników uposażenia zasadniczego 
i mnożniki kwoty bazowej służących do ustalenia dodatku funkcyjnego w danej 
grupie zaszeregowania. Zaproponowane mnożniki są zgodne z przepisami, ale 
odbiegają od założeń Szefa KAS, zgodnie z którymi oferty pracy winny utrzymywać 
wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, wliczając w to dotychczasowe 
składniki, a dodatkowo zwiększyły dysproporcję w zarobkach kierownictwa 
w porównaniu z pracownikami. Analiza zasobu kadrowego IC wykazała, że: 
3 kierownikom nie zmieniono stanowiska ani statusu, ale obniżono mnożniki, 
2 „ucywilnionym” kierownikom zmieniono stanowisko na niższe obniżając mnożnik 
wynagrodzenia i nie włączono dodatków za stopień służbowy, 7 kierownikom 
obniżono mnożniki uposażenia zasadniczego, 17 kierownikom obniżono mnożniki 
dodatku funkcyjnego, 1 „ucywilnionemu” kierownikowi obniżono mnożnik 
wynagrodzenia zasadniczego i nie włączono dodatku za stopień służbowy, a 14 
kierownikom zmieniono zajmowane stanowiska na niekierownicze; 
- z pozostałej kadry IC 145 osobom obniżono wynagrodzenia, w tym 29 osobom, 
które pozostały funkcjonariuszami, 101 osobom „ucywilnionym” oraz 15 
pracownikom służby cywilnej. Analiza wykazała także, że 30 osobom obniżono 
wynagrodzenie na skutek pozbawienia ich dodatków (specjalnych, kontrolerskich), 
65 osobom obniżono wynagrodzenie poprzez obniżenie mnożników lub/oraz nie 
włączono dodatków za stopień służbowy, 74 „ucywilnionym” funkcjonariuszom 
podniesiono mnożniki, ale nie zrekompensowało to „strat” będących wynikiem 
zmiany stanowiska. Zaproponowane mnożniki mieszczą się w zakresie wynikającym 
z przepisów, natomiast odbiegają od ogólnych założeń przedstawionych przez 
Szefa KAS, według których oferowane wynagrodzenia miały utrzymywać się na 
dotychczasowym poziomie, z wliczeniem dotychczasowych składników; 
- funkcjonariuszom włączonym do korpusu służby cywilnej dowolnie przypisywano 
nowe stanowiska, nie stwierdzono analogii w propozycjach stanowisk w służbie 
cywilnej funkcjonariuszom, którzy byli zaszeregowani do tej samej grupy w ramach 
tych samych kategorii stanowisk – propozycje dotyczyły zarówno różnych stanowisk 
z grupy samodzielnych jak i specjalistycznych. Z porównania propozycji 
pracy/służby dla ekspertów Służby Celnej „ucywilnionych” i pozostających w tej 
służbie wynikało, że 5 spośród 46 osób pozostających w służbie obniżono 
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uposażenie, 4 ekspertom nie przedłożono propozycji pracy/służby, 6 osobom 
wynagrodzenia wzrosły a 38 zmniejszyły się łącznie o 10.187,50 zł; 
- zgodnie z obowiązującą ustawą o kontroli skarbowej inspektorom kontroli 
skarbowej i pracownikom wykonującym czynności kontrolne przysługiwały dodatki 
skarbowe (nawet ponad 100% wynagrodzenia zasadniczego) i dodatki za 
wieloletnią pracę (do 50%). Wśród kadry byłego UKS obniżono wynagrodzenia 110 
osobom, w tym 27 osób przeniesiono do korpusu służby celno-skarbowej, 38 
osobom posiadającym dodatek skarbowy obniżono mnożniki kwoty bazowej, 5 osób 
pozbawiono dodatku skarbowego, 45 inspektorom posiadającym ponad 100% 
dodatek skarbowy mimo wzrostu mnożników nie zniwelowano „strat” na skutek 
pozbawienia ich dodatku skarbowego; 
- obniżono wynagrodzenia 56 osobom z kadry byłej IS. W przypadku stanowisk 
zastępcy dyrektora IAS, naczelników US i ich zastępców, przyznanie dodatku 
funkcyjnego wymusiło dokonanie zmian składowych wynagrodzenia, które w efekcie 
dały w 2 przypadkach zastępców dyrektora IAS wzrost wynagrodzenia (łącznie 
o 2.487,19 zł), 13 naczelnikom US wzrosły wynagrodzenia (łącznie o 2.562,33 zł) 
a 9 spadły (łącznie o 3.678,85 zł), 7 zastępcom naczelników US wynagrodzenia 
wzrosły (łącznie o 1.969,88 zł) a 9 spadły (łącznie o 3.677,85 zł). Wysokości 
mnożników wynagrodzenia i mnożników dodatku funkcyjnego dla naczelników US 
i ich zastępców uzależnione zostały od przynależności do jednej z grup (I do 100 
pracowników, II – 101 - 200 pracowników, III powyżej 200 zatrudnionych) i za 
wyjątkiem 2 zastępców naczelnika UC-S (niższy mnożnik uposażenia zasadniczego, 
niższe mnożniki uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) zostały 
zachowane. Na jednym poziomie mnożniki wynagrodzenia zasadniczego zostały 
ustalone dla naczelników US o liczbie zatrudnionych poniżej 46 osób, a pozostałych 
zróżnicowano. W 3 przypadkach (Stalowa Wola, Jarosław, Dębica) wynagrodzenia 
naczelników US, w których pracowało od 46 do 100 pracowników, zostały określone 
na poziomie wyższym niż wynagrodzenie naczelnika II US w Rzeszowie 
o największej liczbie zatrudnionych (168 osób), przy czym wynagrodzenie 
naczelnika US w Stalowej Woli jest zbliżone do wynagrodzenia naczelnika 
wyspecjalizowanego Podkarpackiego US w Rzeszowie; 
- w IAS łącznie 1.764 osobom podniesiono wynagrodzenie/uposażenie, a 129 
osobom na pełnym etacie wynagrodzenie niższe niż 3.000 zł podniesiono 
wynagrodzenia; 
- do dnia 31 sierpnia 2017 r. pracownicy/funkcjonariusze złożyli 166 odwołań 
w formie wniosków, spośród których 142 wraz z pisemnym uzasadnieniem objęto 
analizą terminowości przekazywania ich do Zespołu monitorującego. W objętej 
badaniem próbie 98% uzasadnień sporządzono po terminie 5 dni od dnia wpływu 
wniosku, a średni czas sporządzenia/przekazania uzasadnienia wyniósł 22 dni. 
 We wnioskach zawartych w ww. sprawozdaniu stwierdzono m.in., że biorąc 
pod uwagę ustawowe kryteria, tj. uwzględnienie w złożonych propozycjach 
posiadanych kwalifikacji i przebieg dotychczasowej służby lub pracy oraz pisemne 
kryteria wskazywane w pismach Szefa KAS, tj. m.in. utrzymanie wynagrodzenia na 
dotychczasowym poziomie finansowym, wliczając w to dotychczasowe składniki 
uposażenia, w tym dodatek za stopień służbowy należy wskazać, że: 
- znaczna część pracowników/funkcjonariuszy nie utrzymała dotychczasowego 
poziomu wynagrodzenia, zmniejszeniu uległy mnożniki kwoty bazowej 
wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego, 
- znacznej części funkcjonariuszy oprócz zmniejszenia mnożników nie wliczono do 
wynagrodzeń dodatków za stopień służbowy, 
- znaczna część funkcjonariuszy „ucywilnionych” mimo zwiększenia mnożników nie 
utrzymała poziomu wynagrodzenia w związku z większą „stratą” wynikającą 
z nieuwzględnienia w całości lub części dodatku za stopień służbowy, 
- obniżenie mnożników do najniższych może potwierdzać, że propozycje średniej 
kadry kierowniczej nie uwzględniały ustawowego kryterium z art. 165 ust. 7 ustawy 
P.w.u. o KAS dotyczącego posiadanych kwalifikacji oraz przebiegu służby. 

(dowód: akta kontroli str. 521-612) 
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1.4. Organizacja IAS 
W związku z organizacją KAS w województwie podkarpackim funkcjonowały 

harmonogramy centralne73 i lokalny74. 
W związku z „Procedurami przejścia” przekazanymi przez MF dyrektorom IS 

za pismami z dnia 30 listopada i 22 grudnia 2016 r., obejmującymi wiele różnych 
obszarów tematycznych (kadry, księgowość, majątek, komunikację wewnętrzną, 
bhp, informacje niejawne, obronność, obieg dokumentów, zamówienia publiczne, 
bezpieczeństwo, magazyny) Dyrektor IAS opracował i wydał kilkadziesiąt spójnych 
z wzorcami zawartymi w tych procedurach regulacji wewnętrznych, obowiązujących 
w podległych jednostkach organizacyjnych. Przykładowo w obszarze: 
- księgowości – wdrożono 7 regulacji wewnętrznych75, 
- kadr – wdrożono 13 regulacji wewnętrznych76, 
- bhp i ppoż. – wdrożono 8 regulacji wewnętrznych77. 
Dwie spośród procedur przejścia nie zostały wdrożone, tj. Zarządzenie w sprawie 
wprowadzenia instrukcji ewakuacji ludzi i mienia (procedura w035p) ze względu na 
pokrywanie się jej treści z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i komórki 
właściwej ds. informacji niejawnych oraz Instrukcja awansowania pracowników 
i funkcjonariuszy (procedura w039p), będąca w trakcie uzgodnień. 

(dowód: akta kontroli str. 809-819) 
Regulamin organizacyjny IAS podpisany w dniu 3 marca 2017 r., wszedł 

w życie z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r., a w okresie od 1 marca 2017 r. 
do 30 czerwca 2018 r. wprowadzono do niego dwie zmiany. 
Regulaminy organizacyjne US podległych IAS zostały podpisane w dniu 10 marca 
2017 r., a weszły w życie z dniem 1 marca 2017 r. W przypadku siedmiu US78 – 
w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - do regulaminów wprowadzono 
po jednej zmianie, a w przypadku siedmiu US79: wprowadzono nowe regulaminy, 
które weszły w życie między 15 lutego a 1 czerwca 2018 r. 
Regulamin organizacyjny PUC-S w Przemyślu został podpisany w dniu 7 marca 
2017 r. i wszedł w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 marca 2017 r. Kolejny 
regulamin organizacyjny PUC-S wprowadzono w życie z dniem 20 grudnia 2017 r., 
po czym w okresie do czerwca 2018 r. wprowadzono do niego 3 zmiany. 

(dowód: akta kontroli str. 488) 
W celu zachowania jednolitości organizacji pracy w podległych jednostkach 

oraz ich wyposażenia Dyrektor IAS podjął następujące działania: 
- w zakresie organizacji pracy: uregulowania wewnętrzne (regulaminy, instrukcje, 
wytyczne, algorytmy postępowania), wyrównywanie wynagrodzeń pracowników/ 
                                                      
73 Określone pismami Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów z dnia: 
- 30 listopada 2016 r. dotyczące procedur przejścia w struktury KAS w obszarze kadr, księgowości, majątku, komunikacji 
wewnętrznej, BHP, informacji niejawnych oraz obronności, 
- 16 grudnia 2016 r., w którym przekazano procedury postępowania z dokumentacją spraw zakończonych i niezakończonych 
dla jednostek zaprzestających działalności i jednostek przejmujących zadania, 
- 10 stycznia 2017 r., w którym przekazano procedurę przejęcia przez naczelników US postępowań egzekucyjnych 
prowadzonych przez dyrektorów IC, 
- 13 stycznia 2017 r., w którym przekazano procedury przejścia w struktury KAS w obszarze danych osobowych oraz 
komunikacji zewnętrznej 
oraz pismo z dnia 21 kutego 2017 r. Departamentu Administracji Podatkowej MF, w którym przekazano procedurę przejęcia 
zadań w zakresie poboru należności z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej, podatku od towarów 
i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. 
74 Określony na mocy Porozumienia o współpracy z dnia 29 grudnia 2016 r., zawartego pomiędzy Dyrektorami: IAS, IC i UKS, 
którego celem było: przygotowanie IAS, IC i UKS do wprowadzenia w województwie podkarpackim KAS, zidentyfikowanie 
potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z organizacją tworzenia KAS i podjęcie stosownych działań, wymiana 
informacji w zakresie aktualnie posiadanych zasobów na potrzeby realizacji zadań. W ramach ww. porozumienia utworzonych 
zostało 19 zespołów obszarowych oraz Zespół koordynujący wdrożenie KAS w województwie podkarpackim. 
75 Na podstawie zarządzeń Dyrektora IAS wydanych w okresie od 14 marca (Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w zakresie wydatków) do 21 lipca 2017 r. (Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji aktywów 
i pasywów), 
76 Na podstawie zarządzeń Dyrektora IAS wydanych w okresie od 7 marca (Regulamin pracy) do 29 grudnia 2017 r. 
(Zarządzenie w sprawie procesu szkolenia), 
77 Na podstawie zarządzeń Dyrektora IAS wydanych w okresie od 21 marca (Zarządzenie w sprawie organizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz zapewnienia im profilaktycznych badań lekarskich) do 14 lipca 2017 r. (Zarządzenie 
w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania zatrudnionym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego) 
78 Jarosław, Krosno, Lesko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Drugi US w Rzeszowie 
79 Lesko, Leżajsk, Pierwszy US w Rzeszowie, Stalowa Wola, Strzyżów, Drugi US w Rzeszowie, Nisko 
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funkcjonariuszy, uzyskanie zgody MF na odblokowanie możliwości przeprowadzenia 
naborów na wolne miejsca pracy, standaryzacja i ujednolicenie opisów stanowisk 
pracy, powołanie Zespołu do ustalenia optymalnego poziomu zatrudnienia w IAS 
i podległych urzędach, 
- w zakresie wyposażenia: zakup wyposażenia, artykułów papierniczych i biurowych, 
środków ochrony i odzieży indywidulanej, obuwia, środków higienicznych, napojów, 
sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla laboratorium, pionów zwalczania 
przestępczości ekonomicznej, wsparcia, kontroli celno-skarbowej oraz obsługi 
zgłoszeń celnych, wymiana wykładzin i paneli podłogowych w 148 pomieszczeniach 
w 17 jednostkach, malowanie 424 pomieszczeń w 21 jednostkach, zakup i montaż 
rolet, żaluzji i verticali – 1.030 szt. w 18 jednostkach. 
Ponadto dla zachowania jednolitości pracy zostały zrealizowane działania z zakresu 
obsługi informatycznej obejmujące wdrożenie: 
- aplikacji: „System Obsługi Aplikacji” (obsługa procesu zarządzania upoważnieniami 
do przetwarzania danych osobowych i dostępu do systemów, zgłoszeń godzin 
nadliczbowych, wyjść prywatnych i służbowych, procesu zakupu certyfikatów do 
podpisu elektronicznego), obsługi zgłoszeń incydentów i wniosków do wsparcia 
informatycznego, obsługi delegacji, zarządzania pojazdami i kontroli kosztów 
„AutoManager”, 
- nowej strony intranetowej wraz z jej współredagowaniem (poprawa jakości 
komunikacji wewnętrznej), 
- domeny centralnej mf.gov.pl (unifikacja dostępu do systemów i urządzeń), 
- Systemu Obsługi Wydruku (centralne drukowanie, kopiowanie i skanowanie). 

W związku z nowymi zadaniami nałożonymi na KAS, struktura 
ukształtowana na dzień 1 września 2017 r. nie była strukturą ostateczną i podlegała 
ewaluacji. W celu określenia ścieżki zawodowej funkcjonariuszy/pracowników, 
2 sierpnia 2017 r. powołano Zespół, którego zadaniem jest standaryzacja 
i ujednolicenie opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej, po których zakończeniu 
nastąpić ma wartościowanie stanowisk pracy. Na bieżąco prowadzony jest proces 
ocen okresowych pracowników i związany z nim indywidualny program rozwoju 
zawodowego, przy ustalaniu którego bierze się pod uwagę w szczególności: wnioski 
zawarte w ocenie okresowej członka korpusu służby cywilnej, planowaną ścieżkę 
awansu stanowiskowego i finansowego, plany i możliwości rozwoju zawodowego, 
potrzeby i możliwości IAS w zakresie zatrudnienia. Diagnoza potencjału i aspiracji 
pracownika pozwoli wesprzeć jego indywidulany rozwój poprzez takie formy 
działania, które są zgodne z celami IAS. Na poziomie regionalnym IAS funkcjonuje 
system szkoleń, oparty o plan uwzględniający badania w zakresie potrzeb 
szkoleniowych, pod kątem indywidualnych programów rozwoju, stanowiący 
uzupełnienie szkoleń realizowanych centralnie. Plan szkoleń IAS na 2017 r. został 
zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2016 r., a na 2018 r. - w dniu 29 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 619-623) 
Przed konsolidacją w IAS i jednostkach podległych eksploatowano ok. 240 

różnych systemów i aplikacji informatycznych, w tym ponad 130 aplikacji 
centralnych, ok. 50 aplikacji lokalnych i ok. 50 systemów zewnętrznych 
wspomagających pracę służb skarbowych, celnych i kontrolnych. Po reformie liczba 
tych aplikacji i systemów uległa nieznacznemu zmniejszeniu do ok. 235. Największą 
liczbę stanowią użytkowane od wielu lat aplikacje specjalistyczne związane 
z obsługą zadań podstawowych, w tym w: US – ok. 95 aplikacji80, IC i UC – ok. 80 
aplikacji81, UKS – ok. 16 aplikacji82. MF podjęło decyzję o pozostawieniu tych 
aplikacji na dotychczasowych zasadach, za wyjątkiem aplikacji dotyczących obsługi 
podatku akcyzowego i podatku od gier – Zefir2, SZPROT, OSZ2, SARP, CARBO, 
EMCS, które po 1 marca 2017 r. udostępniono US przejmującym te zadania. 
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 grudnia 2016 r. między 
dyrektorami: IS, IC i UKS powołano zespoły obszarowe, których zadaniem była m.in. 

                                                      
80 Np. Poltax, Egapoltax, Poltax2B 
81 Np. Celina, EMCS2 PL, Zefir2 
82 Np. Kartax AP, Kartax-Online, Karta2 
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wymiana informacji o systemach informatycznych, a także wybór programu 
wiodącego dla KAS i przygotowanie migracji niezbędnych danych, aby zapewnić 
ciągłość działania połączonych służb. Do obsługi kadr, płac i magazynu środków 
trwałych IS i UKS wykorzystywały systemy Fokus – Kadry, Płace, Magazyn, zaś IC 
korzystała z programu Kadry płace autorstwa Izby Celnej z Gdyni, a w zakresie 
ewidencji środków trwałych z modułów Zefir2. Po powstaniu KAS doszło do migracji 
danych do systemu Fokus - Kadry i Fokus - Płace, które stały się wiodące w całej 
IAS. Jako system finansowo-księgowy wybrano program Sfinks eksploatowany w IS, 
US i UKS. IC wykorzystywała oprogramowanie Zefir2, które ze względu na jego 
specyfikę jest wykorzystywane w IAS w obszarze sprawozdawczości i planowania 
budżetu oraz do prowadzenia ksiąg pomocniczych, w szczególności dochodów, sum 
depozytowych oraz majątku. System Trezor do obsługi budżetu państwa został 
centralnie przystosowany do nowej struktury KAS. 
W 2018 r. w IAS ujednolicono programy ewidencji środków trwałych – w pierwszym 
etapie przeprowadzono migrację baz byłego UKS, w drugim byłej IC – do programu 
Fokus – Magazyn, który stał się wiodącym dla województwa podkarpackiego. Od 
kwietnia 2017 r. wdrożono aplikację DELEGACJE na wszystkie jednostki IAS. 
Kolejnym programem do obsługi na poziomie IAS jest system „AutoManager”, który 
od 2010 r. był wykorzystywany w IC. Dla potrzeb wsparcia obsługi zadań 
informatycznych zdecydowano o użytkowaniu na poziomie IAS dwóch programów 
regionalnych, eksploatowanych w IS od 2015 r., tj. aplikacji RPI (wspomagająca 
zarządzanie zadaniami w ramach pomocy informatycznej świadczonej na rzecz 
pracowników IAS, US i UC-S) oraz aplikacji SOA (wspierająca niektóre procesy 
pomocnicze w IAS i jednostkach podległych w zakresie: zarządzania 
upoważnieniami do przetwarzania danych i do systemów, zakupu certyfikatów do 
podpisu elektronicznego, zgłoszeń godzin nadliczbowych, wyjść prywatnych 
i służbowych, dzienników pracy systemów oraz ewidencji sprzętu informatycznego). 
W zakresie programów wspomagających proces obsługi obiegu dokumentów 
systemem funkcjonującym w IAS i US przed konsolidacją był system SZD, będący 
jednym z komponentów aplikacyjnych centralnego systemu e-podatki. System ten 
w IS był użytkowany w pełnym zakresie, zaś w US – zgodnie z zaleceniami MF od 
grudnia 2015 r. w niepełnym zakresie, co powoduje, że w US funkcjonują 2 systemy 
– SZD i Biblioteka Akt. W UKS użytkowano system Darwin, zaś w IC i podległych jej 
jednostkach – system Docmen a także wykorzystywano obieg papierowy, pocztę 
elektroniczną i system ePUAP. MF podjęło decyzję o pozostawieniu systemu SZD 
w IAS i US jako docelowego w całej KAS oraz o korzystaniu w okresie przejściowym 
z narzędzi wykorzystywanych wcześniej w UKS i IC. Z dniem 1 marca 2017 r. 
system SZD wdrożono na poziomie sekretariatu UC-S, aby umożliwić komunikację 
wewnętrzną między UC-S a komórkami IAS, zaś od 15 listopada 2017 r. system ten 
wdrożono także na poziomie delegatur i oddziałów UC-S. 

(dowód: akta kontroli str. 820-824) 
Komórki egzekucyjne US oraz komórki likwidacji towarów UC-S stosują 

procedury likwidacyjne wynikające z przepisów: 
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji83, 
- ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów84, 
- ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej85, 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia 
stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji86, 
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł 
sąd87, 

                                                      
83 Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
84 Dz. U. Nr 208, poz. 1537 
85 Dz. U. poz. 379 
86 Dz. U. z 2018 r. poz. 1016, ze zm. 
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- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu 
postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu 
oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości88, 
oraz – w przypadku komórek likwidacji towarów UC-S - zarządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej 
dla organów celnych89. 
Ponadto Dyrektor IAS wydał zarządzenie90 w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
magazynów depozytowych i likwidacyjnych w IAS oraz w podległych urzędach 
(w związku z tzw. „procedurą przejścia” nr w061p), zaś Naczelnik PUC-S powołał 
Komisję do spraw likwidacji towarów91. Innych odrębnych wewnętrznych procedur 
w tym zakresie nie wprowadzono, uznając że ww. akty prawne zawierają 
szczegółowy opis procedur związanych z likwidacją towarów. 

(dowód: akta kontroli str. 825-837) 

1.5. Realizacja postanowień Porozumienia ze Związkami Zawodowymi 
Do Dyrektora IAS wpłynęło łącznie 188 wniosków (które dotyczyły 191 

osób), w związku z niewywiązywaniem się z warunków (lub treści) Porozumienia. 
Wnioski te dotyczyły: w 131 przypadkach złożonej propozycji pracy, w 10 złożonej 
propozycji służby i w 50 braku propozycji. Dyrektor IAS nie uwzględnił we własnym 
zakresie żadnego z ww. wniosków i wszystkie wnioski przekazał do Zespołu do 
monitorowania Porozumienia. Badaniem w zakresie terminowości przekazywania 
ww. wniosków i stanowisk Dyrektora IAS objęto 38 spraw, tj. 20,2% ogólnej liczby 
wniosków. Ustalono, że w 2 przypadkach (5,3%), wnioski wraz ze stanowiskami 
i uzasadnieniami przekazano do Zespołu do monitorowania Porozumienia 
w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, liczonych od daty wpływu wniosku, 
zaś w 36 przypadkach (94,7%) wnioski przekazano po upływie 5 dni roboczych 
(najpóźniej po upływie 52 dni roboczych). 
W wyniku odwołań 42 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, z tego na korzyść: 
pracownika – 37, funkcjonariusza – 5, zaś 149 wniosków pozostawiono bez 
rozpatrzenia. Pomimo pozytywnych rekomendacji Zespołu nie zrealizowano 
8 wniosków z powodu braku: 
- przyjęcia propozycji – 2 osoby, 
- możliwości zmiany stanowiska ze względu na zapis § 5 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania 
zmian na stanowiskach służbowych92, przy uwzględnieniu zmiany ww. 
rozporządzenia z dnia 22 marca 2018 r.93, ewentualna zmiana stanowiska może być 
rozpatrywana we wrześniu 2018 r. przy okazji obchodów Dnia KAS, po rozpatrzeniu 
stosownych wniosków złożonych przez bezpośrednich przełożonych – 1 osoba, 
- zasadności podwyższenia wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż ustalone w propozycji 
warunki płacy wynikały ze zmiany stanowiska z kierowniczego na stanowisko 
Starszego Eksperta Skarbowego – 1 osoba, 
- braku zasadności zmiany stanowiska w obrębie grupy stanowisk samodzielnych 
z uwagi na fakt, iż przyznane w propozycji stanowisko Młodszego Kontrolera 
Skarbowego (z grupy stanowisk specjalistycznych) było adekwatne do stanowiska 
referendarza (z grupy stanowisk specjalistycznych) przed konsolidacją – 2 osoby, 
- zasadności zmiany zakresu powierzonych zadań – przeprowadzona analiza 
zakresów obowiązków z okresu przed i po konsolidacji wykazała, że charakter 
realizowanych przez pracownika zadań nie uległ zmianie i polega na prowadzeniu 
czynności kontrolnych – 1 osoba, 

                                                                                                                                       
87 Dz. U. poz. 943 
88 Dz. U. z 2016 r. poz. 1023 
89 Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów poz. 5 
90 Nr 91/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 
91 Decyzją Nr 13.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. 
92 Dz. U. poz. 444 
93 Dz. U. poz. 662 
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- możliwości rekomendacji z uwagi na fakt, iż powierzone osobie zainteresowanej 
zadania realizowane są przez pracowników służby cywilnej, ewentualna zmiana 
statusu możliwa będzie po analizie potrzeb Służby Celno-Skarbowej – 1 osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 20-31, 838-853) 
Działający w KAS Związek Zawodowy Celnicy PL, pismem: ZZ Celnicy PL – 

64/17, z dnia 6 marca 2017 r., na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych94 przedstawił następujące postulaty: 
1. odstąpienie od „ucywilnienia” funkcjonariuszy, 
2. zagwarantowanie wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom zatrudnienia/służby 
w KAS, z wyjątkiem wyłączeń ustawowych, 
3. zagwarantowanie zachowania uposażenia wraz z dodatkami (nie dotyczy dodatku 
funkcyjnego) w perspektywie 10 lat, 
4. stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania i nagradzania w KAS oraz 
realnej ścieżki kariery dla pracowników i funkcjonariuszy, 
5. podniesienie najniższych wynagrodzeń do poziomu 3.048 zł brutto, 
6. dopuszczenie Związku Zawodowego do procesu nadawania propozycji do KAS, 
udostępnienie list imiennych z przypisaniem do konkretnych zadań i komórek. 
W piśmie Zakładowej Organizacji Związkowej ZZ Celnicy PL IAS95, wyznaczony 
został 3-dniowy termin na uwzględnienie postulatów z zastrzeżeniem, że 
w przypadku nieuwzględnienia postulatów, z dniem 1 kwietnia 2017 r. zostanie 
ogłoszona akcja protestacyjna. W dniu 21 marca 2017 r. w siedzibie IAS, w ramach 
procedury rozwiązywania sporu zbiorowego zorganizowano spotkanie, w którym 
udział wzięli przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej ZZ Celnicy PL IAS 
i kierownictwo IAS. Wynikiem rokowań było porozumienie w zakresie zgłoszonych 
żądań wymienionych w punktach od 4 do 6. W pozostałym zakresie porozumienia 
nie osiągnięto, a w związku z tym podpisany został protokół rozbieżności. 
Zakładowa Organizacja Związkowa podtrzymywała swoje żądania w zakresie 
postulatów wskazanych w punktach 1 – 3, zatem zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych niezbędne było przeprowadzenie kolejnego etapu 
w rozwiązywaniu sporu, tj. przeprowadzenie mediacji. W związku z powyższym 
Dyrektor IAS, pismem z dnia 27 marca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z wnioskiem o wyznaczenie mediatora z listy 
ustalonej przez ministra właściwego ds. pracy. W odpowiedzi MRPiPS96 odmówił 
wyznaczenia mediatora z uwagi na fakt, iż w jego ocenie spór na tle żądań ujętych 
w punktach 1 – 3, wykracza ustawowo poza określony przedmiot sporu. W dniu 
4 maja 2017 r. w siedzibie IAS odbyło się spotkanie kierownictwa IAS 
z przedstawicielem Zakładowej Organizacji Związkowej, którego przedmiotem było 
omówienie kwestii związanych m.in. z toczącym się sporem zbiorowym. Strona 
związkowa odnosząc się do zaistniałej sytuacji jednoznacznie wskazała, iż strony 
nadal pozostają w sporze zbiorowym, a MRPiPS zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych jest jedynie uprawniony do wyznaczenia mediatora a nie do 
wiążącego ustalenia czy pomiędzy stronami istnieje spór zbiorowy. Dążąc do 
polubownego załatwienia spornej kwestii, mając równocześnie na uwadze sprawne 
przeprowadzenie reformy, strony podjęły zgodnie ustalenie, że mediatorem zostanie 
Pani [...]97 (wpisana na listę mediatorów MRPiPS). Pismem z dnia 8 maja 2017 r. 
strona związkowa zaproponowała termin spotkania stron sporu zbiorowego z 
udziałem mediatora na dzień 12 maja 2017 r. Spotkanie mediacyjne odbyło się, ale 
nie osiągnięto w jego trakcie porozumienia. Wobec powyższego, przy udziale 
mediatora, sporządzony został protokół rozbieżności, w którym strony sporu 
zbiorowego przedstawiły swoje stanowiska w przedmiocie zgłoszonych żądań. 
Z treści protokołu rozbieżności wynika, że strona związkowa podtrzymuje 
konsekwentnie swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w żądaniach 
                                                      
94 Dz. U. z 2015 r. poz. 295, ze zm. 
95 Znak: ZZ Celnicy PL – IOZ/17/2/TZ/2017 z dnia 14 marca 2017 r., 
96 Z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data wpływu do IAS – 26 kwietnia 2017 r.) 
97 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność 
osoby fizycznej. 
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wszczynających spór zbiorowy oraz w toku rokowań. Natomiast Dyrektor IAS 
działający w imieniu pracodawcy, odnosząc się do poszczególnych żądań strony 
związkowej stwierdził, że w chwili obecnej nie może zagwarantować spełnienia 
postulatów w odniesieniu do żądań wymienionych w punktach 1 – 3. Protokół 
rozbieżności z dnia 12 maja 2017 r. zakończył proces mediacji. 

(dowód: akta kontroli str. 20-31) 

W działalności kontrolowanej jednostki, dotyczącej realizacji postanowień 
Porozumienia stwierdzono, że w badanej próbie 38 odwołań w formie wniosków (tj. 
20,2% ogólnej liczby wniosków pracowników/funkcjonariuszy) w 36 przypadkach, tj. 
w 94,7 % przedstawienie Zespołowi do monitorowania Porozumienia wniosków wraz 
z pisemnym stanowiskiem w przedmiocie wniosku wraz z jego uzasadnieniem 
nastąpiło po upływie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku. W terminie od 6 do 
10 dni roboczych przekazano 1 wniosek (2,6%), od 11 do 20 dni – 5 wniosków 
(13,2%), od 21 do 30 dni – 26 wniosków (68,4%), powyżej 31 dni – 4 wnioski 
(10,5%), a średni czas sporządzenia i przekazania wniosku wraz ze stanowiskiem 
wynosił 22 dni robocze. Tym samym naruszono zapis § 4 Porozumienia, w myśl 
którego jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony we własnym zakresie przez 
kierownika jednostki organizacyjnej KAS, winien być przekazany przez kierownika 
jednostki do Zespołu do monitorowania Porozumienia bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych, wraz ze stanowiskiem w przedmiocie 
wniosku i uzasadnieniem. 

Z wyjaśnień Dyrektora IAS wynika, że biorąc pod uwagę literalną treść ww. 
uregulowania, w szczególności wymóg zajęcia stanowiska przez Dyrektora IAS 
odnośnie uwzględnienia/braku uwzględnienia wniosku, bieg pięciodniowego terminu 
do przekazania do Zespołu złożonych wniosków rozpoczyna się z chwilą podjęcia 
decyzji przez Dyrektora w zakresie ich nieuwzględnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 448-449, 839-853) 

1.6. Wydatki na reorganizację 
W okresie: 2016 r. – I połowa 2018 r. w Izbie nie planowano kosztów 

związanych z przeprowadzoną reformą administracji skarbowej. Faktycznie 
poniesione koszty mające związek z reformą wyniosły: w 2016 r. – 36.618,15 zł, 
w 2017 r. – 2.946.240,73 zł, w I połowie 2018 r. – 21.426,75 zł. 
W kosztach ogółem poniesionych w 2016 r. najwyższy udział miały koszty 
organizacyjne – 35.118,15 zł, tj. 96%, w tym związane z zakupem nowego sprzętu 
komputerowego (24.190 zł) oraz pieczątek, pieczęci, plombownic i tablic (10.928,15 
zł). W kosztach ogółem poniesionych w 2017 r. dominowały koszty osobowe – 
2.788.288,51 zł, tj. 94,6%, w tym związane z wypłatą odpraw funkcjonariuszom 
(2.157.616,99 zł) i pozostałym pracownikom (335.042,30 zł) oraz ekwiwalentów za 
niewykorzystane urlopy (295.629,22 zł). W kosztach ogółem poniesionych 
w I połowie 2018 r., podobnie jak w 2016 r. dominowały koszty organizacyjne – 
18.488,43 zł, tj. 86,2%, związane z zakupem pieczątek, pieczęci i plombownic. 

Zakupy w 2016 r. sprzętu komputerowego o wartości 24.190 zł zostały 
dokonane przez były UKS w Rzeszowie i obejmowały skanery i drukarki kodów 
kreskowych98. Miały one związek z wdrożeniem systemu zarządzania dokumentacją 
(SZD), który funkcjonuje w skonsolidowanych jednostkach i stanowi elektroniczne 
narzędzie kancelaryjne. W wyniku połączenia jednostek liczba osób obsługujących 
system, w tym odwzorowujących cyfrowo pisma i zasilających system w ich skany 
(obsługa kancelarii i sekretariaty), wzrosła, w związku z czym zakupionym sprzętem 
doposażono nowych użytkowników. 
Naczelnicy podległych jednostek (US i UC-S) nie uczestniczyli w procesie 
planowania i szacowania kosztów reorganizacji KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 854) 

                                                      
98 Fujitsu Fi-7260 (o wartości 5.070 zł), 4 szt. Fujitsu Fi-7160 (o łącznej wartości 12.680,02 zł), 4 szt. ręczny ZEBRA DS4308 
(o łącznej wartości 1.959,98 zł) oraz 4 szt. drukarek kodów kreskowych ZEBRA TLP2824 (o łącznej wartości 4.480 zł). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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Gospodarka majątkiem IAS prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa99 oraz 
Zarządzenia Dyrektora IAS100. Aktualnie powołanych jest 29 stałych Komisji do 
oceny przydatności majątku oraz praw niematerialnych do dalszego użytkowania, 
które dokonują ocen, sporządzają protokoły i wykazy zbędnego lub zużytego 
majątku i praw niematerialnych. Według stanu na koniec lipca 2018 r. sporządzono 
38 protokołów, z których treści wynika, że najczęstsze przyczyny to: zużycie sprzętu 
powodujące nienadawanie się do dalszego użytkowania (nieopłacalna naprawa), 
niesupportowany system operacyjny, przestarzały i nienadający się do pracy 
z aktualnie użytkowanymi aplikacjami. Zbędne lub zużyte składniki majątku zostały 
nieodpłatnie przekazane, darowane, sprzedane lub zlikwidowane. W ramach tzw. 
Procedur przejścia IAS zwróciła się do konsolidowanych jednostek o realizację 
zadań: Przegląd, analiza i przygotowanie majątku ruchomego do 
zagospodarowania, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz 
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątkowych, wyznaczając 
termin ich realizacji do 28 lutego 2017 r. IC oraz UKS poinformowały, że zadania te 
zrealizowały. W jednostkach IAS w dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze do 
inwentaryzacji okresowej pełnej, która stosownie do art. 26 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości101 zostanie przeprowadzona na koniec 2018 r. 
 Według stanu na dzień 28 lutego/1 marca 2017 r. IAS wynajmowała 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 27.634,39 m2, na podstawie 39 zawartych 
umów najmu, obejmujących miesięczny koszt wynajmu w kwocie 223.074,46 zł. Na 
koniec 2017 r. powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń wzrosła o 596,1 m2102 do 
28.230,49 m2, liczba umów najmu zmniejszyła się o 3, zaś koszt miesięczny najmu 
wzrósł o 666,7 zł do kwoty 223.741,16 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. 
wynajmowana powierzchnia pomieszczeń nieznacznie wzrosła w porównaniu do 
stanu na koniec 2017 r. – o 76,48 m2 (0,3%), tj. do 28.306,97 m2, liczba zawartych 
umów zmniejszyła się o kolejne 2 umowy (do 34), zaś miesięczny koszt najmu 
wzrósł o 1.581,62 zł (0,7%) – do kwoty 225.322,78 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80, 857-869) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność IAS w zakresie obejmującym przygotowanie i realizację procesu 
konsolidacji administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. 
 

2. Realizacja ustawowych zadań przez jednostki IAS i podległe 
 Komórka podatku akcyzowego i podatku od gier IAS103 koordynowała 
i sprawowała nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe 
urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, opłaty 
paliwowej, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 

                                                      
99 Dz. U. poz. 729 
100 Z dnia: 4 lipca 2017 r. określające zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego IAS i podległych 
urzędów (ze zm.) oraz z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku 
ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych do dalszego użytkowania oraz Komisji likwidacyjnych zbędnych lub 
zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych (ze zm.) 
101 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
102 Przyrost wynajmowanej powierzchni wynikał głównie z umowy najmu z dnia 13 listopada 2017 r., zawartej z firmą […] - na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy - w 
Dębicy, na podstawie której od dnia 1 grudnia 2017 r. wynajęto 1.000 m2 placu położonego w Dębicy przy ul. Transportowców 
5, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla pojazdów oczekujących na odprawę celną oraz wykonywanie odpraw celnych, 
przy równoczesnym wypowiedzeniu z dniem 30 listopada 2017 r., umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. z […] - na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy w Dębicy, na podstawie której wynajmowano w tym samym celu 500 m2 placu położonego przy ul. 
Rzeszowskiej 33 w Dębicy 
103 Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Wydziału Podatku od Towarów i Usług, Podatku Akcyzowego i Podatku od 
Gier http://www.podkarpackie.kas.gov.pl 
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listopada 2009 r. o grach hazardowych104 i ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin105. 
W ramach nadzoru Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby dokonywał 
bieżącej analizy orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie krajowego 
podatku akcyzowego oraz kar pieniężnych. Wyniki analizy przedstawiające aktualną 
linię orzeczniczą sądów administracyjnych przekazywane były do UC-S oraz US 
realizujących zadania związane z podatkiem akcyzowym. 
Oceniając prawidłowość postępowań prowadzonych przez US w zakresie 
stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego Dział Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier przygotowywał i przekazywał do Referatu Nadzoru 
nad Orzecznictwem IAS comiesięczne zestawienie wydanych decyzji oraz 
postanowień kończących postępowanie w celu dokonania wspólnej oceny organów 
pierwszej instancji w zakresie stosowanej procedury. 
Z pracownikami UC-S realizującymi zadania w zakresie kar pieniężnych z tytułu 
urządzania poza kasynem gier na automatach oraz Pierwszym US w Rzeszowie 
i US w Krośnie i Przemyślu realizującymi zadania z zakresu podatku akcyzowego 
i podatku od gier organizowano spotkania robocze, narady konsultacyjno-
warsztatowe i narady szkoleniowe, celem których było m. in. eliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach. Na naradach 
i spotkaniach omawiane były bieżące problemy związane z prowadzeniem 
postępowań przez organy pierwszej instancji, stwierdzone przez IAS w trakcie 
rozpatrywania odwołań nieprawidłowości i uchybienia w ich prowadzeniu, kierunki 
prowadzonych przez pierwszą instancję nietypowych i trudnych spraw, 
prawidłowość stosowania przepisów, gromadzenia przez organ pierwszej instancji 
materiału dowodowego i ustalania podstawy opodatkowania. 
W ramach nadzoru nad orzecznictwem przeprowadzono przegląd spraw z zakresu 
określania prawidłowej podstawy opodatkowania samochodów osobowych oraz ich 
klasyfikacji, w których obowiązek podatkowy powstał w 2013 r. Dział Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier IAS w ramach czynności nadzorczych dokonywał 
analiz zadań, które mogą być przedmiotem odwołań, w tym: funkcjonowania 
komórek akcyzy w podległych US, organizacji pracy przy obsłudze deklaracji 
AKCU/S, obsługi kasowej, raportowania zarejestrowanych deklaracji z opóźnieniem.  
W celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów z zakresu podatku 
akcyzowego zwrócono się do podległych US o przekazywanie informacji 
o problemach, w tym zakresie, omawianych później na ww. spotkaniach i naradach. 
Celem pozyskiwania informacji koniecznych do przeprowadzania analiz 
wynikających z dozoru nad orzecznictwem w zakresie orzekania w przedmiocie 
wymierzania kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem wprowadzono 
system raportowania przez UC-S z realizacji powyższych zadań ze szczególnym 
uwzględnieniem postępowań prowadzonych w oparciu o zmiany ustawy o grach 
hazardowych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 
W ramach koordynacji zapewnienia jednolitości prawidłowego orzecznictwa Dział 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier przekazywał do podległych US i UC-S 
informacje o zapadłych w danym kwartale orzeczeniach WSA i NSA dotyczących 
poszczególnych podatków oraz wytyczne MF i interpretacje przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 871-998) 
Jak podano w wyjaśnieniu Dyrektora Izby szkolenia pracowników 

i funkcjonariuszy realizowane są zgodnie z zarządzeniem nr 289/2017 z dnia 29 
grudnia 2017 r. Dyrektora Izby, zgodnie z którym prowadzona jest identyfikacja 
i analiza potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez kierujących poszczególnymi 
komórkami. W oparciu o przekazywane zapotrzebowania tworzony jest regionalny 
plan szkoleniowy. Dodatkowo szkolenia realizowane były zgodnie z zaleceniami 
centralnymi kierowanymi bezpośrednio z Krajowej Szkoły Skarbowej oraz 
w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych komórek wewnętrznych. 

                                                      
104 Dz. U. z 2018 r. poz. 165, ze zm. 
105 Dz. U. z 2018 r. poz. 228 
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Szkolenia związane z realizacją zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od 
gier zostały ujęte w planie szkoleń na 2018 r. i zgodnie z planem zrealizowane. 
Tematem szkoleń106 był system monitorowania drogowego przewozu towarów oraz 
analiza sald podatkowych, obsługa dokumentów typu POZA i AZNN oraz 
raportowanie w systemie ZEFIR2,a wzięli w nich m. in. pracownicy US i UC-S. 
Komórka podatku akcyzowego i podatku od gier Izby prowadziła również szkolenia, 
instruktaże, spotkania robocze i narady dla pracowników podległych urzędów, i tak: 
w ramach przygotowania do pracy nowych pracowników działu podatku akcyzowego 
i podatku od gier przeprowadzono szkolenia w formie warsztatowe z systemu 
księgowania ZEFIR i systemu kancelaryjnego SZD. W celu praktycznego szkolenia 
doskonalącego pracowników działów podatku akcyzowego i podatku od gier 
w okresie od 1 sierpnia do 10 listopada 2017 r. prowadzony był instruktarz przez 
oddelegowany funkcjonariuszy UC-S. W marcu 2017 r. przeprowadzono szkolenia 
dla pracowników podległych urzędów w zakresie systemu monitorowania 
drogowego przewozu towarów. W dniach 20-21 listopada 2017 r. przeprowadzono 
szkolenie dla koordynatorów systemu EMCS PL107. W dniu 12 lipca 2018 r. 
z pracownikami UC-S zorganizowano naradę roboczą, tematem której było 
orzecznictwo w zakresie kar pieniężnych. 
Zastępca Dyrektora Izby Jacek Cichy w wyjaśnieniu podał, że opracowanie 
modułów szkoleniowych nie należy do zadań statutowych Działu Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier. 

(dowód: akta kontroli str. 872-874, 999-1040) 
Audyt koordynowany dotyczący realizacji zadań w zakresie podatku 

akcyzowego i podatku od gier, którego wyniki zostały przedstawione w październiku 
2017 r. w raporcie sporządzonym przez Departament Poboru i Podatków MF, 
wykazał m. in. częściowe skonkretyzowanie rodzajów spraw w obszarze prawa 
wewnętrznego określającego zadania w zakresie akcyzy i gier prowadzone przez 
komórki organizacyjne ds. podatku akcyzowego i podatku od gier w Pierwszym US 
w Rzeszowie oraz w US w Krośnie i Przemyślu oraz nieprowadzenie w pełnym 
zakresie kontroli funkcjonalnej w US w Przemyślu. 
Izba wykorzystała rekomendacje ww. audytu w przedstawionym zakresie. 
W regulaminach organizacyjnych US w Krośnie i Przemyślu uszczegółowiono 
i doprecyzowano zapisy dotyczące zadań z zakresu akcyzy i gier biorąc pod uwagę 
rodzaj oraz ważność wykonanych czynności i prowadzonych postępowań. Naczelnik 
Pierwszego US w Rzeszowie po analizie rekomendacji audytu stwierdził, że 
obowiązujący regulamin organizacyjny szczegółowo wymienia zadania Referatu 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier. Wieloosobowe Stanowisko Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier w US w Przemyślu objęto kontrola funkcjonalną. 

(dowód: akta kontroli str. 516-520) 
 IAS zostały przekazane 474 sprawy (postępowania) przez IC z zakresu 
powierzonego od 1 marca 2017 r. komórkom podatku akcyzowego i podatku od gier 
izb administracji skarbowej, wszczętych i niezakończonych w izbach celnych. 
Kontrola terminowości realizacji 20 losowo wybranych ww. postępowań (spraw) 
wykazała, że: wszystkie badane sprawy zostały załatwione w terminach dłuższych 
niż określone w art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa108 w związku z art. 208 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 211 pkt 2 lit. a ustawy 
P.w.u. o KAS - licząc od daty ich przekazania, tj. od 1 marca 2017 r. Przekroczenia 
wynosiły od 51 do 415 dni. Z badanych spraw osiem załatwiono w terminach od 111 
do 192 dni, dziewięć od 218 do 399 dni i trzy od 425 do 475 dni. Pierwsze czynności 
w badanych sprawach podejmowano w okresie od 12 do 79 dni109 od przekazania. 
Kontrola 20 losowo wybranych postępowań (spraw) archiwalnych (zakończonych 
w IC do 28 lutego 2017 r.), rodzajowo analogicznych jak objęte ww. badaniem 

                                                      
106 Zrealizowano dwa szkolenia 
107 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych 
108 Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm. – zwana dalej Ordynacją podatkową 
109 Dla czterech spraw od 12 do 30 dni, dla pięciu od 31 do 60 dni i dla czterech od 61 do 79 dni 
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wykazała, że 11110 z nich zostało załatwionych po terminie określonym w art. 139 
§ 3 Ordynacji podatkowej. Przekroczenia wynosiły od jednego do 39 dni. Pierwsze 
czynności w badanych sprawach podejmowane były w terminach od dwóch do 62 
dni111 od ich zarejestrowania. Postępowania w tych sprawach wszczęte zostały 
w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. i od stycznia do czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1060-1074) 
Dyrektor Izby analizował terminowość realizowanych w podległych US 

spraw z zakresu komórek akcyzowych i podejmował działania nadzorcze 
w przypadku opóźnień w ich prowadzeniu. Analiz takich dokonywano w ramach 
opisanego wyżej nadzoru nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez 
podległe US i UC-S oraz w trakcie prowadzonych postępowań odwoławczych. 
W decyzjach II instancji Dyrektor IAS nie stwierdzał powtarzających się wadliwości 
stosowania przepisów prawa proceduralnego lub materialnego w związku z czym 
nie kierował do wszystkich podległych NUS informacji i wskazań o prawidłowości 
prowadzenia postępowania. 
Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w ramach 
swoich zadań statutowych a w szczególności dotyczących prowadzenia postępowań 
odwoławczych dokonywał bieżącej kontroli realizowania przez organ pierwszej 
instancji m. in. zasady szybkości i prostoty działania. Realizacji tych zasad służą 
przepisy Ordynacji podatkowej w części dotyczącej terminów załatwiania spraw, 
uprawnień strony w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie czy też 
odpowiedzialności pracownika organu podatkowego winnego zaniedbań 
w terminowym załatwieniu sprawy112. Od 1 marca 2017 r. do dnia kontroli, tj. 24 
sierpnia 2018 r. w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych stwierdzono 
w jednym przypadku naruszenie art. 165b Ordynacji podatkowej oraz dwukrotnie 
naruszenie zasad wynikających z art. 200 Ordynacji podatkowej. Postępowania te 
w związku ze stwierdzonymi zaniedbaniami zakończyły się uchyleniem decyzji 
i przekazaniem spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 
O przyczynach uchylenia decyzji, co do zasady, powiadamiany był Referat Nadzoru 
nad Orzecznictwem, który zgodnie z przypisanymi zadaniami analizuje otrzymane 
informacje m. in. pod kątem oceny zjawiska – czy zdarzenie jest jednorazowe czy 
też stanowi błędną tendencję w prowadzonych postępowaniach pierwszej instancji. 
Referat ten opierając się na informacjach z Działu Podatku Akcyzowego i Podatku 
od Gier z zakresu czasu trwania prowadzonych postępowań pierwszej instancji nie 
stwierdził przewlekłości tych postępowań. 
Z ww. wyjaśnień wynika również, że analiza terminowości realizowanych zadań - 
niezależnie od czynności nadzorczych, wykonywanych w ramach tzw. nadzoru 
rozpoznawczego, realizowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych IAS 
nad działalnością US - dokonywana jest w ramach sprawowanej kontroli 
wewnętrznej. Kontrolę, w ramach której ocenie będzie podlegała terminowość 
realizacji wyspecyfikowanych zadań zaplanowano do realizacji na koniec 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 872-994) 
 Kontrola terminowości postępowań113 archiwalnych realizowanych 
i zakończonych przez komórki podatku akcyzowego i podatku od gier w byłych UC 
do dnia 28 lutego 2017 r. wykazała, że: 
a) postępowania prowadzone w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym dotyczących obrotu krajowego i transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

                                                      
110 W dziewięciu przypadkach postępowania zostały zakończone w terminie do 30 dni od daty ich wszczęcia, w pięciu – od 31 
do 60 dni i w 11 powyżej 60 dni (5 do 65 dni i 7 do 99 dni) 
111 W przypadku jednej po upływie dwóch dni od zarejestrowania, w czterech – od 12 do 18 dni, w czterech – od 22 do 30 dni, 
w 10 – od 31 do 60 dni i w jednej 62 dni 
112 Zasady wynikające z art. 12, 140, 165b, 190 i 200 Ordynacji podatkowej 
113 Po 10 losowo wybranych postępowań dla każdego z badanych zadań  
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i usług, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz 
ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym, w zakresie opłaty paliwowej od paliw 
silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer wszczęte zostały 
w okresie od listopada 2015 r. do maja 2016 r. Pierwszą czynność w sprawie 
w sześciu postępowaniach podjęto w terminie jednego dnia od rejestracji, 
a w czterech w terminie od 5 do 15 dni. W czterech przypadkach postępowania 
zostały zakończone w terminie do 30 dni od daty ich wszczęcia, w pięciu od 31 
do 40 dni i w  jednym w terminie 72 dni. 

b) postępowania w zakresie stosowania generalnego ryczałtowego 
zabezpieczenia akcyzowego wszczęte zostały w okresie od stycznia 2016 r. do 
stycznia 2017 r. Pierwszą czynność w sprawie w czterech postępowaniach 
podjęto w terminie od 1 do 2 dni od rejestracji, w pięciu od 5 do 16 dni 
i w jednym w terminie 29 dni. W dziewięciu przypadkach postępowania 
zakończono do 30 dni od daty wszczęcia, a w jednym w terminie 59 dni. 

c) postępowania dotyczące podatkowych znaków akcyzowych oraz 
legalizacyjnych znaków akcyzowych wszczęte zostały w okresie od stycznia do 
grudnia 2016 r. Pierwszą czynność w sprawie w sześciu postępowaniach 
podjęto w terminie od 1 do 5 dni od rejestracji, w trzech od 9 do 13 dni 
i w jednym w terminie 21 dni. Wszystkie postępowania zostały zakończone 
w terminie do 30 dni od daty ich wszczęcia. 

d) postępowania dotyczące wnioskowania o zabezpieczenie wykonania 
zobowiązań podatkowych wszczęte zostały w okresie od kwietnia do grudnia 
2016 r. Pierwszą czynność w sprawie w pięciu postępowaniach podjęto 
w terminie od 1 do 2 dni od rejestracji, w czterech od 11 do 26 dni i w jednej 
w terminie 55 dni. W siedmiu przypadkach postępowania zakończono do 30 dni 
od daty ich wszczęcia i w trzech w terminie od 40 do 57 dni. 

e) postępowania związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań wszczęte były 
w okresie od marca 2016 r. do stycznia 2017 r. W sześciu przypadkach 
postępowania zostały zakończone w terminie do 30 dni od daty ich wszczęcia, 
w trzech w terminie od 34 do 41 dni i w jednym w terminie 74 dni. 

f) postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie 
podatku akcyzowego wszczęte były w okresie od marca do grudnia 2016 r. 
Pierwszą czynność w sprawie w dziewięciu postępowaniach podjęto w terminie 
jednego dnia od rejestracji i jednym w terminie 3 dni. W siedmiu przypadkach 
postępowania zostały zakończone w terminie do 30 dni od daty ich wszczęcia 
i w trzech w terminie od 31 do 44 dni. 

g) byłe UC nie wydawały druków zaświadczeń o uzyskanie wygranej. 
(dowód: akta kontroli str. 1077-1081) 

Na koniec lutego 2017 r. (tj. ostatni dzień przed reorganizacją) pozostało do 
załatwienia 2.226 tytułów wykonawczych obejmujących należności w łącznej kwocie 
18.825 tys. zł, jednocześnie według stanu na koniec lutego 2017 r. załatwiono 700 
tytułów i ściągnięto kwotę 87 tys. zł (0,46 % należności pozostających do 
ściągnięcia), w tym 631 wskutek umorzenia postępowania.  
Na koniec marca 2017 r. (pierwszy miesiąc po reformie) pozostało do załatwienia 
1.635 tytułów obejmujących należności w łącznej wysokości 18.926 tys. zł, 
załatwiono 26 tytułów i ściągnięto kwotę 110,9 tys. zł (0,59 % należności). 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostało do załatwienia 4.046 tytułów 
obejmujących należności w łącznej kwocie 35.408 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 
2016 r. załatwiono 258 tytułu oraz ściągnięto kwotę 325 tys. zł (0,92 % należności 
pozostających do ściągnięcia). 
Na 30 czerwca 2017 r. pozostało do załatwienia 1.884 tytułów obejmujących 
należności w łącznej kwocie 18.904 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 2017 r. 
załatwiono 301 tytułów oraz ściągnięto kwotę 510 tys. zł (2,7 % należności 
pozostających do ściągnięcia). 
Na 30 czerwca 2018 r. pozostało do załatwienia 1.102 tytułów obejmujących 
należności w łącznej kwocie 12.051 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 2018 r. 
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załatwiono 419 tytułów oraz ściągnięto kwotę 293 tys. zł (2,43 % należności 
pozostających do ściągnięcia). 

(dowód: akta kontroli str. 1082-1084) 
Wyjaśniając przyczyny znacznego zmniejszenia się liczby tytułów 

wykonawczych oraz objętych nimi zaległości w podatku akcyzowym, podatku od gier 
oraz opłacie paliwowej Jacek Cichy Zastępca Dyrektora Izby podał m. in., że: stany 
ilościowe tytułów wykonawczych na koniec czerwiec 2016 r. i czerwiec 2017 r. są 
praktycznie nieporównywalne. Powodem jest fakt zakończenia funkcjonowania 
z dniem 28 lutego 2017 r. organu egzekucyjnego – Dyrektora IC w Przemyślu. 
Przed zakończeniem funkcjonowania organ ten starał się zakończyć jak największą 
ilość prowadzonych przez siebie postępowań egzekucyjnych. W efekcie Naczelnicy 
US przejęli do dalszego procedowania postępowania, które nie zostały zakończone. 
Od miesiąca marca 2017 r. należy liczyć od nowa narastająco ilości tytułów do 
załatwienia i tytułów załatwionych.  
Jak podano w wyjaśnieniu Dyrektora Izby w systemie ZEFIR2 oraz w hurtowni 
danych WHTAX brak jest raportów w zakresie umorzeń tytułów wykonawczych 
z uwagi na przedawnienie zaległości. Dostępne raporty przedstawiają umorzenia 
zaległości na podstawie art. 34 § 4 oraz art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji114. 
Według danych wygenerowanych z systemu ZEFIR2 i systemu WHTAX w II 
półroczu 2016 r. umorzono 52 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości w kwocie 
395,53 tys. zł, w I półroczu 2017 r. – 83 obejmujące zaległości w kwocie 36,64 tys. 
zł, w II półroczu 2017 r. – 87 obejmujące zaległości w kwocie 246,37 tys. zł 
i w I półroczu 2018 r. – 27 obejmujące zaległości w kwocie 90,85 tys. zł. 

Zatrudnienie w komórkach podatku akcyzowego i podatku od gier w byłej IC 
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i 28 lutego 2017 r. wynosiło 40 osób 
(etatów). Stan zatrudnienia w komórce podatku akcyzowego i podatku od gier w IAS 
według stanu na dzień 1 marca 2017 r. wynosił 29 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 1075-1076, 1085-1090) 
W okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. nie było przypadków 

rozstrzygania sporów o właściwość między poszczególnymi organami KAS na 
podstawie art. 19 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. sporów między naczelnikami 
urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego 
samego dyrektora izby administracji skarbowej. W badanym okresie wystąpiły 
2 przypadki sporów rozstrzyganych na podstawie art. 22 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego115 przez Szefa KAS. Spór 
rozstrzygany był pomiędzy Naczelnikiem UC-S a Naczelnikiem US w Nowym Targu 
o właściwość rzeczową w zakresie ustalenia organu uprawnionego do rozpatrzenia 
wniosków dotyczących udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań. Szef KAS uznał za 
właściwych do rozpatrzenia tych wniosków Naczelników US właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 875-876, 1041-1059) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Kontrola terminowości realizacji 20 losowo wybranych postępowań wszczętych 
i niezakończonych w IC wykazała, że wszystkie z badanych spraw zostały 
załatwione przez Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby w terminach 
dłuższych niż określone w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej - licząc od daty ich 
przekazania, tj. od 1 marca 2017 r. Przekroczenia wynosiły od 51 do 415 dni. 
Z badanych spraw osiem zostało załatwionych w terminach od 111 do 192 dni, 
dziewięć od 218 do 399 dni i trzy od 425 do 475 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 1071) 

                                                      
114 Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
115 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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W wyjaśnieniu dotyczącym przyczyn wydłużenia prowadzenia postępowań 
z zakresu powierzonego od 1 marca 2017 r. komórce podatku akcyzowego 
i podatku od gier Zastępca Dyrektora Izby Jacek Cichy podał m. in., że: na 
wydłużenie czasu prowadzonych postępowań jakie zostały przejęte w ramach 
wejścia w życie ustawy o KAS nałożyły się następujące czynniki:  
• wysoki wskaźnik obciążenia pracą przypadający na pracownika (w dniu 

1 sierpnia 2017 r. średnie obciążenia w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku 
od Gier było na poziomie 70-80 spraw na osobę), który bezpośrednio wynikał 
z dużej ilości niezakończonych postępowań odwoławczych prowadzonych 
uprzednio przez Dyrektora IC w Przemyślu co doprowadziło do wygenerowania 
kilkumiesięcznych zaległości w tym zakresie;  

• rotacja pracowników i związana z nią potrzeba przydzielania tej samej sprawy 
kilku osobom; 

• brak doświadczenia pracowników w orzekaniu w II instancji. Kadry Działu 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier utworzono w oparciu o osoby, które 
nigdy wcześniej nie prowadziły czynności, które zgodnie z obowiązującym 
regulaminem w IAS realizują. Brak odpowiedniego przeszkolenia 
merytorycznego nadrabiany był w formie samokształcenia;  

• brak stabilizacji zawodowej – w okresie 1 marca – 1 czerwca 2017 r. 
funkcjonariusze i pracownicy nie mieli żadnej podstawy sądzić, iż dalsza ich 
kariera zawodowa będzie związana z pracą z zakresu zadań statutowych 
Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier tym bardziej, iż wszyscy 
funkcjonariusze skierowani do Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier 
z grupy rzeszowskiej starali się o przeniesienie do innych komórek 
organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie;  

• niekompatybilność systemów komputerowych (skarbowego SZD i celnego 
ZEFIR 2) a w szczególności konieczność prowadzenia dokumentacji 
postępowania na zasadach sytemu SZD; 

• brak motywacji pracowników związany z tak dużą zmianą reorganizacyjną 
i poczuciem krzywdy, gdyż nowe propozycje pracy zostały skonstruowane na 
mniej korzystnych warunkach i do tego w oparciu o niejasne zasady 
stwarzające poczucie nierównego traktowania. 

Do czasu niniejszej kontroli zaległości w sprawach podatku akcyzowego i podatku 
od gier w II instancji, przejęte z IC zostały usunięte, sprawy prowadzone są na 
bieżąco, co potwierdza adekwatność obsady kadrowej do realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 85, 1073-1074) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zadań powierzonych 
komórce podatku akcyzowego i podatku od gier. 

 

 

V. Uwagi i 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 Kontroli116, zwanej dalej ustawą o NIK, wnosi o: 

1. Przestrzeganie obowiązujących terminów przeprowadzania szkoleń bhp dla 
kadry kierowniczej. 

2. Zapewnienie działań mających na celu terminowe załatwianie spraw 
w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier. 

                                                      
116 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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VI. 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 Rzeszowie. 
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. 
 
Rzeszów, dnia       września 2018 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektor 
Wiesław Motyka Stanisław Jarzyna 
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